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Голова: ректор, д.е.н., проф. Янків М.Д. 
Заступник: проректор з ННР; к.г.н. Миронюк В.М. 

Заступник вченого секретаря: Гординська О.І. 

Присутні: проф. Янків М.Д., к.географ.н. Миронюк В.М., к.е.н. 
Кульчицький І.І., к.е.н., доц. Даниленко Н.Б., в.о. доц. Вареник 
В.А., доц. Семак С.С., к.ф.н. Дах М.І., ст. викладач Ковалик С.Я., 
викл. Бойчишин З.М., викл. Гринюк І.Л., викл. Ткач П.В., 
Павлось О.Р., керівник НМВ Борисюк П.В., к.е.н. Лозовицька 

Д.С., к.е.н. Гнилянська О.В., Гординська О.І., Чорний Т.А., 
Бучило Я.І. 

Порядок денний: 

1. Про успішність та навчальну дисципліну студентів у другому семестрі 
(Доповідає Борисюк П.В.). 

2. Про підготовку до державної атестації студентів 4 курсу спеціальності 
6.030601 «Менеджмент» (Доповідає Миронюк В.М.).  

3. Про оновлення складу Вченої ради (Доповідає Миронюк В.М.). 
4. Про Затвердження «Положення про порядок встановлення та надання 

працівникам надбавок, доплат, матеріальної допомоги, премій у Вищому 
навчальному закладі «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут 
менеджменту» (Доповідає: Миронюк В.М.). 

5. Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 
1. Борисюк П.В. повідомив, що кураторами груп проведена відповідна 

робота з ліквідації академічної заборгованості студентами інституту. В 
групах проведені письмові контрольні роботи за модуль №1. Сплановано 
сесію студентів першого курсу магістратури. Проведено консультації щодо 
організації виробничої практики. 

Забезпечено студентів-випускників 4 курсу спеціальності 6.030601  

«Менеджмент» методичними рекомендаціями до виробничої практики, 
завданнями до теоретичної та практичної частин випускної атестації.  

Студентам першого курсу магістратури надіслано бланки заяв на 
закріплення тематики магістерських робіт, керівників, методичні 
рекомендації до виробничої практики. 

Складено розклад сесії студентів першого курсу магістратури. 

Підготовлено білети і роздруковані екзаменаційні відомості для проведення 
сесії студентів магістратури. Відібрані задачі до практичної частини 
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випускної атестації. Роздані завдання викладачам першого-третього курсів на 
підготовку білетів до іспитів та заліків. 

Затверджено зміст диплому, додатка до диплому, академічної довідки. До 
додатків дипломів внесені результати навчання випускників. Зібрана 
інформація від випускників щодо навчання у магістратурі. Сплановано 
роботу з тими, хто вагається щодо вступу до магістратури. 

 

2. Миронюк В.М. повідомив присутнім, що Державна екзаменаційна 
комісія починає свою роботу в Інституті 19 червня 2019 р. Повністю 
підготовлено методичне і документальне забезпечення для проведення 
державних іспитів. Програми комплексних іспитів для студентів 
спеціальності 6.030601 «Менеджмент» готові і затверджені. Також 
підготовлено Критерії оцінювання знань студентів.  

На 4 курсі за ступенем підготовки бакалавр навчаються 10 студентів 
денної і 7 студентів заочної форми. Всі студенти ознайомлені з «Положенням 
про Державну екзаменаційну комісію», а також до їх відома доведено склад 
ДЕК.  

Після державного екзамену планується провести анкетування студентів 
щодо їх взаємовідносин з викладачами в Інституті. 

 

3. Миронюк В.М. повідомив, що у зв’язку із кадровими змінами 
необхідно внести відповідні зміни в складі Вченої ради Львівського 
інституту менеджменту:  

- вивести з складу Вченої ради керівника кадрово-діловодної служби 

Лах О.М.; 
- ввести до складу Вченої ради керівника кадрово-діловодної служби 

Качковського О.П. 
 

4. Миронюк В.М. запропонував на затвердження Положення, яке 
встановлює пряму залежність розмірів премії, доплат і надбавок від величини 
трудового внеску працівника і дає можливість для прояву ініціативи і 
творчого відношення до справи, а також почуття відповідальності кожного 
працівника за кінцевий результат роботи структурного підрозділу і інституту 
в цілому. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Забезпечити оновлення викладачами завдань до письмових контрольних 
робіт за модуль №2, білетів до заліків та іспитів. 

2. Підготувати пропозиції щодо закріплення за студентами магістратури 
керівників, тем робіт. 

3. Підготувати розклад випускної атестації. 
4. Зробити аналіз відвідування занять у другому семестрі студентами 

інститут. 
 




