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викл. Гринюк І.Л., викл. Ткач П.В., керівник НМВ Борисюк П.В., к.е.н. 
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Порядок денний: 

1. Про успішність та навчальну дисципліну студентів ЛІМу (Доповідає: 
Борисюк П.В.). 

2. Про результати набору студентів у 2019 році у магістратуру (Доповідає: 
Стадник М.Є.). 

3. Про затвердження Правил прийому до ВНЗ «ПрАТ «Львівський інститут 
менеджменту» на 2020-2021 навчальний рік (Доповідають: Миронюк 
В.М., Стадник М.Є.).  

4. Про заснування Фонду розвитку Львівського інституту менеджменту 
(Доповідає: Миронюк В.М.). 

5. Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

1. Борисюк П.В. проінформував, що за результатами заліково-

екзаменаційної зимової сесії кількість студентів, які брали участь у зимовій 
сесії поточного навчального року, становить 122 студенти, що на 15 
студентів більше, ніж у відповідній сесії 2018/2019 навчального року. 

Особливості сесії за першу половину навчального року: 
- студенти виявили активність у ліквідації академічних боргів; 

- проведено нараду за результатами сесії щодо відрахування студенетів, 
які не виконали навчальний план; 

- від завідувачів кафедр надійшла пропозиція про перегляд розподілу 
балів поточного і семестрового контролю.  



Загалом сесія за І семестр поточного навчального року пройшла 
своєчасно, за встановленими правилами, відповідно до “Положення про 
організацію навчального процесу в ЛІМі”. 

Рекомендації: 
1. Завідувачам кафедр у термін до 15 лютого 2020 р.: 
1.1. Розглянути на засіданнях кафедр підсумки навчально-методичної 

роботи у першому семестрі 2019/2020 навчального року та розробити заходи 
щодо підготовки та проведення літньої екзаменаційної сесії. 

1.2. Проаналізувати поточну успішність студентів. 
1.3. З метою більш якісної підготовки до проведення державної атестації 

магістрів внести пропозиції щодо попереднього захисту магістерських робіт 
у період з 11-14 лютого 2020 р. 

2. Навчально-методичному відділу: 
2.1. Разом з кафедрами переглянути поточне і семестрове оцінювання та 

внести відповідні зміни у Положення.  
2.2. Спланувати ліквідацію академічного боргу протягом 10-14 лютого 

2020 р. 
2.3. Підготувати пропозиції про оплатну перездачу боргів. 
3. Кураторам академічних груп обговорити результати сесії і їх наслідки 

на загальних зборах студентів. 
 

2. Стадник М.Є. зазначила, що вступна кампанія у 2019 році проходила у 
три етапи: з 10 липня по 1 серпня, з 2 по 27 вересня, з 11 по 29 листопада. За 
всю вступну кампанію прийнято на навчання до Львівського інституту 
менеджменту для здобуття ступеня «бакалавр» на перший курс денної форми 
навчання спеціальності «Менеджмент» 8 осіб, спеціальності «Маркетинг»  ‒ 

1 особа, на заочну форму навчання спеціальності «Маркетинг» ‒ 3 осіб; на 
другий курс заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент» прийнято 
2 осіб; для здобуття ступеня «магістр» денної форми навчання спеціальності 
«Менеджмент» (Менеджмент організацій та адміністрування) прийнято 9 
осіб, спеціальності «Менеджмент» (Бізнес‒адміністрування) прийнято 5 осіб. 

Вступна кампанія пройшла задовільно, без порушень. 
 

3. Стадник М.Є. проінформувала, що Правила прийому до Вищого 
навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут 
менеджменту» в 2020 році розроблені відповідно до Умов прийому на 
навчання до вищих навчальних закладів України в 2020 році, затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 
та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 
1192/34143. 

Основні зміни, які слід врахувати у роботі Приймальної комісії у 2020 
році ‒ це зміна умов прийому на навчання осіб на основі здобутого 
освітнього рівня «молодший спеціаліст», які повинні скласти ЗНО з 
«української мови та літератури» та «математики», а також здати у ЗВО 
фаховий вступний іспит. Інших змін МОН України не передбачило. 




