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Порядок денний: 

1. Про заходи безпеки в Інституті пов’язані з пандемією коронавірусу Сovid-

19 у Вищому навчальному закладі «Приватне акціонерне товариство 

«Львівський інститут менеджменту». (Доповідає Миронюк В.М.). 

2. Про підготовку до нового навчального року 2021-2022 н.р. та 

затвердження навчально-методичних комплексів дисциплін для денної та заочної 

форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» на 

2021-2022 навчальний рік. (Доповідає Борисюк П.В.). 

3. Про результати діяльності Приймальної комісії щодо набору студентів у 

2021 році за ступенем підготовки «Бакалавр» за спеціальністю 073 

«Менеджмент» та 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання (І етап). 

(Доповідає Дах М.І.). 

4. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Проректор з ННР Миронюк В.М. проінформував про організацію 

протиепідемічних заходів відповідно до початку 2021-2022 навчального року у 

Львівському інституті менеджменту. 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, на 

підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2020 року №93-р 

«Про заходи щодо запобігання занесенню і поширення на території України 

гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nСoV» (зі 

змінами), наказу МОЗ України від 10.02.2020 року №292 «Про внесення змін до 

наказу МОЗ України від 24.02.2020 року №185 «Про заходи щодо недопущення 
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занесення і поширення на території України випадків захворювань спричинених 

новим коронавірусом виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай) та з 

метою недопущення занесення і поширення на території Львівської області 

випадків захворювань спричинених новим коронавірусом COVID-2019 та у 

випадку переходу навчання на дистанційну чи змішану форму навчання. 

Навчальні заняття в осінньому семестрі 2021/2022 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. 

 

2. Керівник НМВ Борисюк П.В. запропонував перезатвердити навчально-

методичні комплекси дисциплін для денної та заочної форми навчання за 

спеціальністю «Менеджмент» та «Маркетинг» на 2021-2022 навчальний рік 

(робочі навчальні програми, методичні вказівки до магістерської, курсових 

робот, практик). 

 

3. Відповідальний секретар Приймальної комісії Дах М.І. проінформувала, 

що під час роботи Приймальної комісії Львівського інституту менеджменту (в 

період з 14 липня до 23 липня 2021 р.) було подано 256 заяв на перший курс 

спеціальності 073 «Менеджмент» і 165 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 (денна 

та заочна форми навчання) було подано 20 заяв студентів і на 3 курс – 17 заяв з 

дипломом молодшого спеціаліста.  

Зараховано на навчання для здобуття ступеня Бакалавр на денну форму 

навчання спеціальності 073 «Менеджмент» - 14 студентів і на спеціальність 075 

«Маркетинг» - 12 студентів. Зараховано на навчання для здобуття ступеня 

Магістр на денну форму навчання спеціальності 073 «Менеджмент» - 5 

студентів, на заочну - 2 студентів. ІІ етап прийому документів на навчання 

триватиме з 15 до 22 вересня 2021 року.  




