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Порядок денний: 
 

1. Про успішність та навчальну дисципліну студентів ЛІМу у 2021-2022 н.р. 
(Доповідає Борисюк П.В.). 

2. Про результати роботи Екзаменаційної Комісії Львівського інституту 
менеджменту. (Доповідає Миронюк В.М.). 

3. Про організацію роботи Приймальної комісії Львівського інституту 
менеджменту у 2022 р. (Доповідає Дах М.І).  

4. Різне. 
 

СЛУХАЛИ:  
1. Керівник НМВ Борисюк П.В. проінформував, що семестрове навчання 

відбувалося у режимі дистанційної форми навчання, всі студенти були допущені до 
заліково-екзаменаційної сесії. За результатами заліково-екзаменаційної сесії декілька 
студентів мають академічну заборгованість.  

Найвищу успішність продемонстрували студенти-менеджери першого курсу, та 
студенти – магістратури, найнижчі показники – на ІІ курсі за спеціальністю 
«Маркетинг», та ІІІ курсі за спеціальністю «Менеджмент». 

Нижчими є успішність та якість знань на ІІ–ІІІ курсах, вищою – на І, IV – 

бакалаврату та І курсу магістратури. 
Студенти заочної форми навчання показали вищу успішність, ніж студенти денної 

форми навчання. 
 

Пропозиції: 
1. Інформацію про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 

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. 
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4. Завідувачам кафедр тримати під особистим контролем якість викладання 
кафедральних дисциплін і в разі потреби вносити відповідні корективи в т.ч. щодо 
зміни кадрового забезпечення навчальних дисциплін.  

5. Завідувачам кафедр провести самоаналіз результатів сесії й разом із членами 
студентського самоврядування визначити конкретні кроки поліпшення навчального 
процесу.  

 

2. В.о. ректора Миронюк В.М. доповів, що Екзаменаційна комісія працювала в 
Інституті 21 червня 2022 р. 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».  

На четвертому курсі за ступенем підготовки «Бакалавр» спеціальності 073 
«Менеджмент» успішно склали комплексний іспит 8 студентів денної форми навчання 
та 6 студентів заочної форми навчання та спеціальності 075 «Маркетингт» успішно 
склали комплексний іспит 10 студентів денної форми навчання та 6 студентів заочної 
форми навчання. Всі студенти були ознайомлені з «Положенням про екзаменаційну 
комісію», а також до їх відома було доведено склад комісії. Результати комплексних 
іспитів – задовільні. 

Після комплексного іспиту проведено анкетування студентів щодо їх 
взаємовідносин з викладачами в Інституті. 

 

3. Відповідальний секретар Приймальної комісії Дах М. І. проінформувала, що 
відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 27.04.2022 року №392 
Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році 
(зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.05.2022 року за № 487/37823 (зі 
змінами внесеними наказом МОН від 02.05.2022 № 400 відповідно до наказу №392 від 
27.05.2022 р. Міністерства освіти і науки України «Щодо проведення у 2022 році 
МНТ» затверджено Правила прийому на навчання до ВНЗ «ПрАТ «ЛІМ» в 2022 році.  

Основні зміни, які слід врахувати у роботі Приймальної комісії у 2022 році:  
 Абітурієнтам, які поступатимуть на 2-3 курс  для здобуття освітнього рівня 

«бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» та спеціальності 075 
«Маркетинг» на денну та заочну форму навчання потрібно здавати у 
тимчасових екзаменаційних центрах мультипредметний тест (НМТ), а також 
прийматимуться Сертифікати ЗНО за 2019, 2020 або 2021 роки з  української 
мови та літератури; другий предмет за вибором вступника (будь-який 
предмет ЗНО); 

 абітурієнтам для здобуття освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 
«Менеджмент» та спеціальності 075 «Маркетинг» на денну та заочну форму 
навчання потрібно здавати у тимчасових екзаменаційних центрах 
мультипредметний тест (НМТ), а також прийматимуться Сертифікати ЗНО 
за 2019, 2020 або 2021 роки з  української мови та літератури; математики; 

третій предмет за вибором вступника (будь-який предмет ЗНО); 
 абітурієнтам для здобуття освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 

«Менеджмент» («Менеджмент організацій і адміністрування») на денну та 
заочну форму навчання потрібно здавати у тимчасових екзаменаційних 
центрах магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) та фахове 
вступне випробування у Львівському інституті менеджменту або на основі 
диплому магістра проходити усну індивідуальну співбесіду з іноземної мови 




