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Львівський інститут менеджменту 

Протокол № 4 

Засідання Вченої ради 

 

27.05.2021 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. Кульчицький І.І., 

к.е.н., доц. Стадник М. Є., к.е.н., доц. Даниленко Н. Б., доц. Семак С. С., к.ф.н. 

Дах М. І., ст. викл. Ковалик С. Я., викл. Бойчишин З. М., викл. Гринюк І. Л., 

викл. Ткач П. В., керівник НМВ Борисюк П. В., к.е.н. Думич Н. Б., в.о. доц. 

Вареник В. А., к.е.н. Гнилянська О. В., Гординська О. І., Качковський О. П., 

Чорний Т. А., Бучило Я. І. 

Порядок денний: 

1. Про успішність та результати літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів ЛІМу 

денної та заочної форми навчання. (Доповідають: завідувачі кафедр). 

2. Про організацію роботи вступної кампанії в 2021 р. (Доповідає Дах М.І.). 

3. Про затвердження тем магістерських робіт за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

(Доповідає Миронюк В.М.) 

4. Про безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу в період літніх канікул. 

(Доповідають:  Миронюк В.М., Чорний Т.А.). 

5. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1. Завідувач кафедри фундаментальних економічних та природничих 

дисциплін доц., к.е.н. Даниленко Н.Б. відзначила, що незважаючи на дистанційну 

форму проведення навчального процесу, викладачами кафедри та Навчально-

методичним відділом вдалося організувати належний контроль за відвідуванням 

занять студентами, а також за їхньою поточною роботою (завдяки завданням, які вони 

виконували систематично, з їх подальшим оцінюванням).  

Можна констатувати, що відвідування занять студентами було належним. Разом з 

тим на дату проведення Вченої ради по кафедрі ФЕПД є студенти, які мають 

академічні заборгованості (часто через пропуски та невиконання поточних завдань). 

Запропоновано прийняти рішення щодо виправлення ситуації, з ліквідацією 

академічної заборгованості з дисциплін, які закріплені за кафедрою. 

 

Т.в.о. завідувача кафедри маркетингу та аналітичної економіки доц., к.е.н. 

Стадник М.Є. проінформувала, що успішність студентів та навчальна дисципліна у ІІ 

семестрі 2020-2021 рр. були задовільними. Дистанційна форма навчання не вплинула 

на результати навчання. Середні показники успішності по навчальних дисциплінах, 

що викладаються на кафедрі маркетингу та аналітичної економіки та по академічних 

групах залишились незмінними.  

За результатами відвідування онлайн-занять, які проводили викладачі кафедри, 

можна відмітити, що студенти вчасно приєднувалися до онлайн-платформи, на якій 
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відбувалися лекції та семінари. Частка студентів, які не змогли вчасно здати сесію – з 

різних причин близько 10%. Загалом навчання у ІІ семестрі та здача сесії пройшли 

задовільно. 

 

Керівник НМВ Борисюк П.В. зауважив, що в ІІ семестрі здійснювався 

систематичний контроль відвідування студентами занять, вживалися заходи щодо 

мінімізації їх пропусків; проведено у затверджені терміни заліково-екзаменаційна 

сесія. 

За результатами заліково-екзаменаційної сесії проведено аналіз успішності 

студентів І-ІV курсів за ступенем підготовки «Бакалавр» та І курсу за ступенем 

підготовки «Магістр». 

Пропозиції: 

1. Інформацію про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020/2021 

навчального року взяти до відома. 

2. Навчально-методичному відділу подати аналіз результатів літньої заліково-

екзаменаційної сесії випусковим кафедрам. 

3. 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. 

4. Після закінчення сесії провести анонімне анкетування студентів з метою 

виявлення об’єктивності оцінювання їх знань. 

5. Завідувачам кафедр провести самоаналіз результатів сесії й разом із членами 

студентського самоврядування визначити конкретні кроки поліпшення навчального 

процесу у наступному навчальному році.  

 

Проректор з ННР Миронюк В.М. проінформував, що Екзаменаційна комісія, для 

підсумкової атестації 4 курсу за ступенем підготовки «Бакалавр» працюватиме в 

Інституті 23 червня 2021 р. Повністю підготовлено методичне і документальне 

забезпечення для проведення комплексних іспитів. Програми комплексних іспитів 

для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» затверджені у 

встановленому порядку. Також підготовлено «Критерії оцінювання знань студентів».  

Студенти будуть ознайомлені з «Положенням про Екзаменаційну комісію», а 

також до їх відома буде доведено склад Езаменаційної комісії.  

Після комплексного іспиту заплановано анкетування студентів щодо їх 

взаємовідносин під час навчального процесу з викладачами в Інституті. 

 

2. Відповідальний секретар Приймальної комісії Дах М.І. проінформувала 

присутніх про режим роботи Приймальної комісії у 2021 р. З 01 липня буде 

можливість для вступників створення електронних кабінетів. Документи, які 

необхідні для функціонування Приймальної комісії є чинними, затверджені у 

відповідному законодавства порядку. Правила прийому до Львівського інституту 

менеджменту на 2021 р. розміщені в ЄДБО, на сайті Інституту та на дошці оголошень. 

Розроблено і затверджено програми вступних іспитів. Сформовані комісії для 

прийому вступних екзаменів. Викладачі залучені до вступної кампанії ознайомлені з 

графіком співбесід та іспитів. Приймальна комісія готова до прийому вступників. 

 

3. Проректор з ННР Миронюк В.М. ознайомив присутніх із тематикою 

магістерських робіт студентів магістратури. Зауважив, що цього року затвердження 
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тем магістерських робіт дуже ретельно перевірялося на відповідність тим темам, які 

визначені в «Методичних рекомендаціях для виконання магістерських робіт на 

здобуття освітнього ступеня «Магістр»».  

 

4. Миронюк В.М. та Чорний Т.А. проінформували, що відповідно до вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів 

з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) з метою 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – COVID-19), продовжено дію карантину на 

території України з 19 грудня 2020 р. до 30 червня 2021 р., встановленого 

постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211, від 20 травня 

2020 р. № 392 та від 22 липня 2020 р. № 641. 

На виконання п. 4 р. VIII Положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, 

затвердженого наказом МОН України від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в МОН 

України 23 січня 2018 р. за № 100/31552, (далі – Положення) з урахуванням вимог 

наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні 

заходи для запобігання поширенню короновірусу COVID-19», у зв'язку із закінченням 

навчального року та з метою посилення контролю за збереженням життя й здоров'я 

здобувачів освіти, здійснення заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

цивільного захисту, попередження надзвичайних ситуацій у ЛІМі пропонується 

провести такі організаційні заходи щодо підготовки та перебування учасників 

освітнього процесу на літніх канікулах. 

1. Провести первинні інструктажі з безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу щодо безпеки життєдіяльності під час літніх канікул про дотримання 

обмежень задля запобігання поширенню COVID-19, правил пожежної безпеки, 

електробезпеки, безпеки дорожнього руху, профілактики шлунково-кишкових 

захворювань, норм. виробничої санітарії, правил поведінки в громадських місцях, а 

також поводження з незнайомими предметами, користування громадським 

транспортом, попередження травмування на об'єктах залізничної інфраструктури, 

правилах поводження на річках і водоймах, поведінки в умовах підвищення 

температури повітря, попередження випадків перегрівання на сонці, дій у випадку 

надзвичайних ситуацій, з надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасних 

випадків тощо за відповідними інструкціями з реєстрацією в журналах. 

Первинні інструктажі з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу 

в залежності від рівня епідемічної небезпеки та обмежувальних протиепідемічних 

заходів провести дистанційно – відповідно до вимог Положення. Реєстрацію 

інструктажу, що проведений дистанційно, здійснити Чорним Т.А. та Миронюком 

В.М., з обов'язковою відміткою в журналі тих здобувачів освіти, хто отримав 

інструктаж онлайн. 

2. Забезпечити контроль за дотриманням режиму в ЛІМі на період літніх канікул, 

проведення позапланових інструктажів з черговими щодо додержання правил 

пожежної та техногенної безпеки, а також збереження майна. 

3. Миронюку В.М. провести роз'яснювальну роботу з батьками, усиновлювачами та 

опікунами, студентів щодо попередження нещасних випадків під час літнього 

відпочинку. 

 




