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Порядок денний: 

1. Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії (Доповідає Борисюк П.В.). 
2. Про оновлення складу Вченої ради (Доповідає Миронюк В.М.). 

3. Про затвердження Освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і 
адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 
«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (Доповідає проф. 
Янків М.Д.). 

4. Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 
1. Борисюк П.В. доповів, що особливістю другої половини навчального року – є те, 

що сесія і випускна атестація проходили в умовах дистанційного режиму. 
Цього року випускниками стали 18 студентів. 
Не зважаючи на складні умови, Комплексний кваліфікаційний екзамен, у 

Львівському інституті менеджменту проводився за індивідуальними завданнями, як 
комплексна перевірка рівня знань та умінь Здобувача вищої освіти, які він повинен 
продемонструвати для підтвердження відповідності набутих ним компетенцій до 
нормативних вимог.  

На освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» у 2016 році було зараховано 17 
студентів, та протягом навчання було виключено кількох за академічні борги та 
поновлено одного на повторне навчання, з відрахованих раніше студентів.  

До випускної атестації було допущено 18 студентів денної і заочної форм навчання. 
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За результатами заліково-екзаменаційної літньої сесії кількість студентів, які брали 
участь у зимовій сесії поточного навчального року, становить 103 студенти, що на 
одного студента більше, ніж у відповідній сесії 2018/2019 н.р. 

Літня сесія поточного навчального року пройшла без зривів, своєчасно, за 
встановленими правилами відповідно до “Положення про організацію навчального 
процесу в ЛІМі”. 

Найвищу успішність продемонстрували студенти-маркетологи 1-го, 3-го курсів за 
ступенем підготовки «Бакалавр»» та студенти за ступенем підготовки «Магістр», 

найнижчі показники – на другому курсі маркетологів. 
Традиційно нижчими є успішність та якість знань на ІІ–ІІІ курсах, вищою – на І, IV, 

та І курсі – магістратури. 
Студенти заочної форми навчання показали вищу успішність, ніж студенти денної 

форми навчання 

З метою підготовки до нового навчального року було складено робочі навчальні 
плани, обговорено з викладачами та складено розклад на перше півріччя. 

За освітнім ступенем підготовки «Магістр» за спеціальністю Бізнес-адміністрування 
(МВА) проведено всі заняття за спеціальністю «Менеджмент» (Бізнес-

адміністрування); проведено всі заплановані заняття та завершено роботу над 
заповненням блоку вибіркових дисциплін 3-го семестру. 

 

Документація: 
 розроблено навантаження для індивідуальних планів викладачів; 
 підготовлено акт і передано на збереження до бібліотеки магістерські та курсові 

роботи, звіти за практику; 
 підготовлено акт списання екзаменаційних, контрольних, модульних робіт. 
У зв’язку з відсутністю академзаборгованості у студентів, можна рекомендувати їх 

до переведення на наступний курс. 

 

2. Миронюк В.М. подав пропозиції щодо змін у складі Вченої ради: вивести зі 
складу Вченої ради кандидата економічних наук Лозовицьку Д. С. та ввести кандидата 
економічних наук Думич Н. Б. 

 

3. Янків М. Д. запропонував затвердити Освітньо-професійної програми 
«Менеджмент організацій і адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування». 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019/2020 

навчального року взяти до відома. 
1.1. Завідувачам кафедр: 
 

- провести обговорення результатів літньої заліково-екзаменаційної сесії, вжити 
заходи щодо усунення в подальшій роботі виявлених недоліків і упущень при 
організації поточного та підсумкового контролів, виробити шляхи покращення якості 
підготовки фахівців; 




