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Порядок денний: 
1. Про заходи підготовки приміщень, які використовуються під час тривоги у 

Вищому навчальному закладі «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут 
менеджменту». (Доповідає відповідальний за цивільний захист, техногенну та 
пожежну безпеку Качковський О. П.). 

2. Про підготовку до нового навчального року 2022-2023 н.р. та затвердження 
навчально-методичних комплексів дисциплін для денної та заочної форми навчання за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» (перший та другий рівень вищої освіти) та 075 

«Маркетинг» (перший рівень вищої освіти) на 2022-2023 навчальний рік. (Доповідають 
Борисюк П.В., завідувачі кафедр). 

3. Про режим роботи навчального процесу на І семестр 2022-2023 н.р. (Доповідає 
в.о. ректора Миронюк В. М.). 

4. Про оновлення складу Вченої ради (Доповідає Миронюк В.М.). 

5. Різне. 
 

СЛУХАЛИ:  
1. Відповідальний за цивільний захист, техногенну та пожежну безпеку 

Качковський О.П. доповів про проведену роботу стосовно можливості використання 
цокольних приміщень як найпростіших укриттів для працівників та здобувачів освіти 
відповідно на початок 2022-2023 навчального року у Львівському інституті 
менеджменту.  

На виконання наказу Департаменту освіти і науки ЛОДА від 21.06.2022 р. №07-

01/179 «Щодо організації роботи з використанням та обліку фонду захисних споруд в 
закладах освіти Львівської обл.» та листа МОН України від 27.06.2022 р. №1/7035-22 

«Про підготовку до початку та особливості освітнього процесу в 2022-2023 
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навчальному році» Львівським інститутом менеджменту видано наказ від 28.06.2022 р. 
№55 «Щодо створення оглядової комісії з огляду (оцінки) навчально-

адміністративного корпусу Інституту щодо можливості використання цокольних 
приміщень як найпростіших укриттів для працівників та здобувачів освіти». До складу 
комісії увійшли спеціалісти Інституту з організації навчального процесу та 
відповідальний по Інституту за цивільний захист, техногенну та пожежну безпеку. 

11 липня 2022 р. членами комісії разом з представником структурного підрозділу 
Головного управління ДСНС України у Львівській обл. проведено огляд цокольних 
приміщень навчально-адміністративного корпусу Інституту та складено відповідний 
Акт від 11.07.2022 р.  

У Львівському інституті менеджменту облаштовано цокольні приміщення як 
найпростіші укриття. Однак, враховуючи сумнівність спроможності цокольних 
приміщень захистити учасників освітнього процесу від ракетного та бомбового 
влучення рекомендовано розпочати І семестр 2022-2023 н.р. у дистанційному режимі 
для 1-4 курсів першого рівня вищої освіти (бакалаври) та 1-2 курсів другого рівня вищої 
освіти (магістри). 
 

2. Начальник НМВ Борисюк П.В. проінформував, що з метою якісної підготовки 
до початку 2022-2023 навчального року навчальним відділом, кафедрами була 
здійснена наступна робота: 

- складено і погоджено з викладачами розклад занять на другий семестр; 
- доведено до студентів розклад занять на перший семестр; 
- сформовано комплекс дисциплін 1-го семестру; 
- підготовлено навантаження викладачів для заповнення індивідуальних планів; 
Отже, навчальний відділ, кафедри готові до нового навчального року, який 

розпочнеться 15.08.2022 р. у дистанційному режимі. 
Запропонував затвердити навчально-методичні комплекси дисциплін для денної та 

заочної форми навчання (бакалаври, магістри) за спеціальністю «Менеджмент» та 
«Маркетинг» на 2022-2023 навчальний рік (робочі навчальні програми, методичні 
вказівки до магістерської, курсових робіт, практик). 

 

3. В.о. ректора Миронюк В.М. доповів, що навчальні заняття в осінньому 
семестрі 2022/2023 навчального року провести з дотриманням обмежень, керуючись 
Законом України «Про вищу освіту», враховуючи лист МОН України Про підготовку 
до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022-2023 навчальному 
році» від 27.06.2022 р. №1/7035-22. 

1. Навчальні заняття в осінньому та весняному семестрі 2022/2023 
навчального року провести з дотриманням правового режиму воєнного стану в 
Україні. 

1.1. Для студентів бакалаврського та магістерського рівня вищої освіти денної та 
заочної форми навчання запланувати та провести заняття у таких формах: 
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1.1.1. За умов воєнного стану - всі заняття провести офлайн у формі 
відеоконференції із використанням відповідних програм для дистанційного навчання. 

1.1.2. Навчальні заняття розпочати: 

- для студентів бакалаврського рівня (2-4 курс) та студентів магістерського 
рівня (2 курс, спеціалізація «Менеджмент») з 15.08.2022 р.; 

- для студентів 1-ого курсу бакалаврського та магістерського рівня з 
03.10.2022 р. 

1.2. ІІ семестр (весняний) розпочати з 15 лютого 2023 р. 

2. Начальнику навчально-методичного відділу Борисюку П.В. забезпечити: 

2.1. Розроблення до 12.08.2022 р. розкладу навчальних занять відповідно до умов 
воєнного стану передбачених Постановою КМУ №711 від 24.06.2022 р. та 
встановлених вище вимог цього наказу. 

2.2. Проведення лекційних та семінарських занять для студентів кожної 
спеціальності та курсу в окремих визначених аудиторіях за потреби у режимі 
модульного навчання. 

3. Головному інженеру центру інформаційних технологій Калужному І.В. 
забезпечити: 

3.1 До 12.08.2022 р. відображення розкладу занять на перший семестр на веб-

сторінці ЛІМу.  

3.2. Внесення електронних адрес відеоконференцій на сайті інституту для 
проведення онлайн занять, а також їх надсилання студентам. 

4. Завідувачам кафедр забезпечити:  

4.1. Внесення викладачами до 12.08.2022 р. електронних адрес відеоконференцій у 
розкладі занять. 

4.2. Проведення навчальних занять відповідно до затвердженого розкладу. 

5. Викладачам навчальних дисциплін до 12.08.2022 р.: 

5.1. Підготувати навчальні курси осіннього семестру до викладання їх дистанційно 
у формі відеоконференцій. 

5.2. Внести відповідні зміни в робочі програми навчальних дисциплін. 

5.3. Забезпечити оновлення та розміщення всіх необхідних елементів навчального 
курсу в навчально-методичному комплексі. 

5.4. Внести електронні адреси відеоконференцій в розклад занять.  




