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Львівський інститут менеджменту 

Протокол № 7 

Засідання Вченої ради 

 

10.10.2019 р.         м. Львів 

 

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.г.н. Миронюк В.М., к.е.н., доц. Стадник 

М.Є., к.е.н., доц. Даниленко Н.Б., к.е.н. Кульчицький І.І., 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. Результати набору студентів у 2019 році у магістратуру. (Доповідає: 

Стадник М.Є.). 

2. Про підготовку Інституту до роботи в осінньо-зимовий період. 

(Доповідає: Чорний Т.А.). 

3. Про затвердження тем кваліфікаційних магістерських робіт студентів 

магістратури. (Доповідає: Миронюк В.М.). 

4. Про виконання плану підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу Інституту. (Доповідає: завідувачі кафедр). 

5. Затвердження «Положення про практичну підготовку здобувачів вищої 

освіти  у Вищому навчальному закладі «Приватне акціонерне товариство 

«Львівський інститут менеджменту»; «Положення про політику 

попередження і боротьби з сексуальними домаганнями і дискримінацією у 

Вищому навчальному закладі «Приватне акціонерне товариство «Львівський 

інститут менеджменту»; «Положення про організацію та проведення 

поточного і семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої 

освіти у Вищому навчальному закладі «Приватне акціонерне товариство 

«Львівський інститут менеджменту»; «Кодекс етичної поведінки 

професорсько-викладацького складу Вищого навчального закладу «Приватне 

акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту»; «Положення про 

розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм у 

Вищому навчальному закладі «Приватне акціонерне товариство «Львівський 

інститут менеджменту» (Доповідає: Миронюк В.М.).  

6. Різне. 
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СЛУХАЛИ: 

 

1. Стадник М.Є. проінформувала, що протягом вступної кампанії 2019 

року у Львівський інститут менеджменту вступили для здобуття рівня 

«магістр» на денну форму навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

(Менеджмент організацій та адміністрування) 8 абітурієнтів та 073 

«Менеджмент» (Бізнес-адміністрування)  абітурієнтів.  

Черговий етап вступної кампанії буде тривати з 11.11.2019 по 22.11.2019р. 

 

2. Чорний Т.А. проінформував, що з метою підготовки корпусу Інституту 

до сталої роботи в осінньо-зимовий період проведено наступні заходи: 

З підготовки матеріально-технічної бази:  

 проведено обстеження та ремонт котельні, проведено поглиблене 

прибирання котла і приміщення котельні. 

При проведенні інвентаризації викидів забруднюючих речовин дахової 

котельні проведено контрольне випробування роботи котельного 

обладнання, яке засвідчило готовність котла до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

При обстеженні технічного стану будівлі Інституту виявлено несправність 

та нещільність закриття рухомих частин вікон в деяких приміщеннях 

Інституту, в тому числі в аудиторіях. З метою її усунення дані рухомі 

частини вікон будуть тимчасово поміняні з аналогічними частинами, які 

постійно не відкриваються, наприклад в цокольних і інших приміщеннях, та 

будуть встановлені нерухомо.  

З виконання заходів енергозбереження: 

У найближчий час заплановано здійснити ізоляцію низу дверей аудиторій, 

кабінетів поролоном та ізоляцію поролоновою стрічкою на клею дверей, які 

мають щілини при закритому положенню, а також вікон до 04 листопада 

2019 р. 

 

3. Миронюк В.М. ознайомив присутніх із тематикою магістерських робіт 

студентів магістратури.  

 

Даниленко Н.Б. зауважила, що цього року затвердження тем 

магістерських робіт дуже ретельно перевірялося на відповідність тим темам, 

які визначені в «Методичних рекомендаціях для виконання магістерських 

робіт на здобуття освітнього ступеня «магістр», затверджені у 2018 році.  

 

4. Даниленко Н.Б. проінформувала, що усі викладачі кафедри ФЕПГД 

пройшли стажування згідно графіку протягом минулих трьох років. План із 

підвищення кваліфікації був виконаний повністю з дотриманням вимог щодо 

тривалості проходження стажування. Потрібні документи, які засвідчують 

виконання плану є у відділі кадрів. На поточний навчальний рік не 

заплановане жодне стажування. 
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Стадник М.Є. доповіла, що на кафедрі маркетингу та аналітичної 

економіки у листопаді-грудні 2019 року повинні пройти стажування т.в.о. 

зав. кафедри Стадник М.Є., в.о. доцента кафедри Вареник В.А. та старший 

викладач кафедри к.е.н. Мокій О.А. У березні 2020 року заплановане 

стажування старшого викладача кафедри к.г.н. Миронюка В.М. Викладач 

кафедри к.е.н. Лозовицька Д.С. буде проходити стажування у 2022 році. 

 

4. Миронюк В.М. повідомив, що у зв’язку із кадровими змінами 

необхідно внести відповідні зміни в складі Вченої ради Львівського 

інституту менеджменту:  

- ввести до складу Вченої ради завідувача кафедри «Менеджменту та 

міжнародного бізнесу» доктора економічних наук, професора 

Войцеховського  В.Б. 

 

5. Миронюк В.М. запропонував на затвердження: 

- Положення, яке регулює питання формування та розвитку у 

здобувачів вищої освіти професійного вміння приймати самостійні рішення в 

умовах конкретного виробництва; оволодіння сучасними методами, формами 

організації і знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності; 

- Положення, яке розроблено з метою визначення дієвого механізму 

врегулювання конфліктних ситуацій, пов'язаних із дискримінацією та 

сексуальними домаганнями; 

- Положення, яке розроблено з метою регулювання процесу 

організації та проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої 

освіти; 

- Кодекс, метою якого є утвердження у професійній діяльності 

професорсько-викладацького складу Львівського інституту менеджменту 

морально-етичних цінностей і професійних норм на засадах гуманності, 

толерантності, поваги до гідності кожної людини, конфіденційності, довіри, 

співпраці, ввічливості та відповідальності; 

- Положення, яке регулює процеси розроблення, затвердження, 

моніторинг та перегляд освітніх програм у Вищому навчальному закладі 

«Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту». 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Інформацію про результати набору студентів на навчання спеціальності 

073 «Менеджмент» у магістратуру взяти до уваги.  

 

2. Інформацію про підготовку Інституту до роботи в осінньо-зимовий 

період вважати задовільною. 

 

3. Затвердити теми магістерських робіт студентів магістратури. 

 




