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Порядок денний: 

1. Про додаткові заходи безпеки в Інституті пов’язані з пандемією 
коронавірусу Сovid-19 та затвердження Положення про дистанційне та змішане 
навчання у Вищому навчальному закладі «Приватне акціонерне товариство 
«Львівський інститут менеджменту». (Доповідає Миронюк В.М.). 

2. Про підготовку до нового навчального року 2020-2021 н.р. та 
затвердження навчально-методичних комплексів дисциплін для денної та заочної 
форми навчання за спеціальністю «Менеджмент» та «Маркетинг» на 2020-2021 

навчальний рік. (Доповідає Борисюк П.В.). 
3. Про результати діяльності Приймальної комісії щодо набору студентів у 

2020 році за ступенем підготовки «Бакалавр» за спеціальністю «Менеджмент» та 
«Маркетинг». (Доповідає Дах М.І.). 

4. Про затвердження «Положення про соціально-психологічну підтримку 
науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти у Вищому 
навчальному закладі «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут 
менеджменту»; «Положення про порядок запобігання і врегулювання 
потенційного і реального конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб у 
Вищому навчальному закладі «Приватне акціонерне товариство «Львівський 
інститут менеджменту»  (Доповідає: Миронюк В.М.). 

5. Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 
1. Миронюк В.М. проінформував про організацію протиепідемічних заходів 

у зв'язку з початком 2020-2021 навчального року у Львівському інституті 
менеджменту. 
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У зв‘язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також можливими 
подальшими карантинними чи іншими соціальними заходами на території 
України пов’язаними з повними або частковими обмеженнями можливості 
студентам відвідувати заклад освіти, у відповідності до наказу МОН від 
16.03.2020 р. №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 
коронавірусуCOVID-19», листа МОН від 24.06.2020 р. №1/9-344 «Щодо потреби 
запровадження та розвитку змішаного навчання у закладах фахової передвищої 
та вищої освіти», листа МОН від 06.08.2020 р. №1/9-423 «Про деякі особливості 
початку освітнього процесу 2020/2021 навчальному році» та на виконання 
Постанови головного державного санітарного лікаря України від 30.08.2020 
р.№42 «Про затвердження Тимчасових рекомендації щодо організації 
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

На виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України 
від 30.07.2020 р. №42 «Про затвердження Тимчасових рекомендації щодо 
організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та Постанови 
Кабінету Міністрів України від 20.07.2020 р. №641 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 
значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-02», керуючись Законом України «Про вищу освіту» 
від 01.07.2014 р. №1556-VII, враховуючи лист МОН України «Про деякі 
особливості початку освітнього процесу в 2020/2021 навчальному році від 
06.08.2020 р. №1/9-423. 

Навчальні заняття в осінньому семестрі 2020/2021 навчального року провести 
з дотриманням протиепідемічних обмежень, передбачених Постановою 
Головного державного санітарного лікаря України та постановою Кабінету 
Міністрів України залежно від епідемічної ситуації. 

 

• Для студентів бакалаврського та магістерського рівня вищої освіти денної 
форми навчання запланувати та провести заняття у таких формах: 

1. При встановленому рівні епідемічної небезпеки «зелений» або «жовтий» - 

всі заняття провести у визначених аудиторіях інституту. 
2. При встановленому рівні епідемічної небезпеки «помаранчевий» практичні 

заняття провести у визначених аудиторіях інституту, лекційні заняття можуть 
бути проведені онлайн у формі відеоконференції. Якщо навчальну дисципліну 
вивчає одна група студентів допускається проведення лекційних занять у 
визначених аудиторіях інституту. 

3. При встановленому рівні епідемічної небезпеки «червоний» всі заняття 
провести у формі відеоконференцій із використанням відповідних програм для 
дистанційного навчання. 

Миронюк В.М. запропонував затвердити «Положення про дистанційне та 
змішане навчання у Вищому навчальному закладі «Приватне акціонерне 
товариство «Львівський інститут менеджменту». 
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2. Борисюк П.В. запропонував перезатвердити навчально-методичні 
комплекси дисциплін для денної та заочної форми навчання за спеціальністю 
«Менеджмент» та «Маркетинг» на 2020-2021 навчальний рік (робочі навчальні 
програми, методичні вказівки до магістерської, курсових робот, практик). 

 

3. Дах М.І. проінформувала, що під час роботи Приймальної комісії 
Львівського інституту менеджменту (в період з 13 серпня до 22 серпня 2020 р.) 
було подано 256 заяв на перший курс спеціальності 073 «Менеджмент» і 35 заяв 
на спеціальність 075 «Маркетинг». Географія абітурієнтів широка: є студенти з 
Вінницької, Волинська, Київської, Львівська, Рівненської, Дніпропетровської, 
Донецької, Хмельницької, Івано-Франківської, Херсонської, Запорізької 
областей. На навчання на 2 курс було подано одна заява студентки з дипломом 
молодшого спеціаліста.  

Прийом заяв та документів від вступників для здобуття ступеня «бакалавр» на 
денну та заочну форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» і на 
спеціальність 075 «Маркетинг», триває до 21 вересня 2020 року а також в 
магістратуру за спеціальністю 073 «Менеджмент». Навчання для першого курсу 
за освітнім ступенем Бакалавр та Магістр починається з 1 жовтня 2020 року. 

 

4. Миронюк В.М. запропонував на затвердження: 

- Положення, яке визначає мету, структуру Комісії з надання соціально-

психологічної допомоги працівникам та здобувачам освіти Львівського 
інституту менеджменту, організацію управління нею, основні завдання, 
принципи, функції, зміст та порядок діяльності; 

- Положення, яке визначає шляхи врегулювання конфлікту інтересів під час 

здійснення ними службових обов'язків та повноважень. 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію про додаткові заходи безпеки в Інституті пов’язані з 

пандемією коронавірусу Сovid-19 взяти до уваги та затвердити «Положення про 
дистанційне та змішане навчання у Вищому навчальному закладі «Приватне 
акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту». 
 

2. Затвердити навчально-методичні комплекси дисциплін для денної 
тазаочної форми навчанняза спеціальністю «Менеджмент» та «Маркетинг» на 
2020-2021 навчальний рік. 
 

3. Інформацію про результати роботи Приймальної комісії щодо набору 
студентів у 2020 році за ступенем підготовки «бакалавр» за спеціальністю 
«Менеджмент» та «Маркетинг» вважати задовільною. 

 
4. Затвердити: 

 




