
Львівський інститут менеджменту  

Протокол № 3 

Засідання Приймальної комісії 
03 травня 2022 року 

________________________________________________________________________________ 

Про зміни щодо роботи підрозділів Приймальної комісії у 2022 р. 

Головував Миронюк В.М. 
 

Заступники голови комісії Янків М.Д. 
Стадник М.Є. 

Присутні члени комісії Гнилянська О.В.  

Даниленко Н.Б.  

Думич Н.Б. 
Семак С.С.   

Ковалик С.Я.    

Вареник В.А.     

Кульчицький І.І.  

Носов О.Ю.  

Гринюк І.Л.                
Борщевська О.В.          

Барабаш А.В.                  
Павлось О.Р.    

Відповідальний секретар Дах М.І. 
Заступник відповідального секретаря Ткач П.В. 

 

У зв’язку із змінами у персональному складі науково-педагогічних працівників Львівського 
інституту менеджменту, змінами Правил прийому до Львівського інституту менеджменту і 
Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році 
та для забезпечення належної роботи Приймальної комісії у Вступній кампанії 2022 року 
сформувати:  

комісію для проведення індивідуальної усної співбесіди для прийому на навчання для 
здобуття ступеня бакалавра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» 
спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» на основі повної загальної освіти у 
такому складі: 

1. Стадник М.Є. – в.о. зав. кафедри МАЕ Львівського інституту менеджменту (голова комісії) 
2. Шевчук Н.В – доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Львівської 

філії Європейського університету 

3. Гординська О.І. – директор бібліотеки Львівського інституту менеджменту 

4. Москва Г.П. – вчитель української мови та літератури Львівського ліцею № 66 

5. Семак С.С. – доцент кафедри ФЕПД Львівського інституту менеджменту 

6. Горішна Г.С. – вчитель математики Львівського ліцею № 66 

7. Стадник Н.М. – вчитель історії Львівського ліцею № 66 

8. Ганаковська О.Л. – вчитель історії Львівської  спеціалізованої загальноосвітньої школи-

інтернату «Довіра» 

 

комісію для проведення фахового іспиту для вступників для здобуття ступеня магістра за 
галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» 
спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Бізнес-адміністрування» у 
такому складі: 

1. Янків М.Д. – в.о. завідувача кафедри ММБ (голова комісії) 
2. Даниленко Н.Б. – завідувач кафедри ФЕПД 

3. Гнилянська О.В. – викладач кафедри ММБ 

4. Кульчицький І.І. – ст.викладач кафедри ММБ 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. З метою забезпечення належної роботи Приймальної комісії у 2022 році підготувати 
пропозиції до наказу про створення наступних підрозділів Приймальної комісії у 
такому складі: 

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по-батькові Посада 

Предметні екзаменаційні комісії при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 
основі повної загальної середньої освіти за спеціальними умовами щодо участі у конкурсному 

відборі у відповідності до Умов прийому та Правил прийому 

предметна комісія з української мови та літератури 

1 Шевчук Н.В. доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 
Львівської філії Європейського університету (голова комісії) 

2 Лужина В.О. викладач кафедри ФЕПД 

3 Гординська О.І. директор бібліотеки 

предметна комісія з історії України 

1 Ганаковська О.Л. вчитель історії вищої категорії Львівської  спеціалізованої загальноосвітньої 
школи-інтернату «Довіра» 

2  Гнатишин Л.М. вчитель історії Дублянської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

3 Перерва В.В. вчитель історії Львівського ліцею № 66 

предметна комісія з математики 

1 Семак С.С. доцент кафедри ФЕПД (голова комісії) 
2 Симовоник І.Б. викладач Українського католицького університету 

3 Стадник М.Є. в.о. зав. кафедри МАЕ 

предметна комісія з іноземної мови 

1 Ковалик С.Я. ст. викладач кафедри ФЕПД (голова комісії) 
2 Ткач П.В. викладач кафедри ФЕПД 

3 Гринюк І.Л. викладач кафедри ФЕПД 

предметна комісія з географії 
1 Ровенчак І.І.  професор кафедри економічної і соціальної географії Львівського 

національного університету імені Івана Франка (голова комісії) 
2 Рожко І.М. доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони 

природи Львівського національного університету імені Івана Франка 

3 Стецький В.В. доцент кафедри туризму Львівського національного університету імені 
Івана Франка  

Комісія для проведення співбесіди при прийомі на навчання для осіб, яким надано спеціальні 
умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі 

повної загальної середньої освіти  за ступенем підготовки бакалавра та які мають право на 
зарахування за співбесідою 

1 Янків М.Д. ректор Львівського інституту менеджменту (голова комісії) 
2 Даниленко Н.Б. завідувач кафедри ФЕПД 

3 Стадник М.Є. в.о. зав. кафедри МАЕ 

Фахова атестаційна комісія при прийомі на навчання на другий  та третій курс  
(з нормативним терміном навчання) на вакантні місця для здобуття ступеня бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «молодший бакалавр» за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» 



1 Даниленко Н.Б. завідувач кафедри ФЕПД (голова комісії) 
2 Кульчицький І.І. ст. викладач кафедри ММБ 

3 Гнилянська О.В. доцент кафедри ММБ 

Фахова атестаційна комісія при прийомі на навчання на другий (третій) курс  
(з нормативним терміном навчання) на вакантні місця для здобуття ступеня бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «молодший бакалавр» за 
спеціальністю 075 «Маркетинг» 

1 Стадник М.Є. в.о. зав. кафедри МАЕ (голова комісії) 
2 Вареник В.А. доцент кафедри МАЕ 

3 Карпій О.П. ст.викладач кафедри МАЕ 

Фахова атестаційна комісія  
для проведення фахового вступного випробування з управління та адміністрування та 

загальної навчальної компетенції при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра на 
основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за галуззю знань 

07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації 
«Менеджмент організацій і адміністрування» та «Бізнес-адміністрування» 

1 Носов О.Ю. професор кафедри ММБ (голова комісії) 
2 Даниленко Н.Б. завідувач кафедри ФЕПД  

3 Гнилянська О.В. доцент кафедри ММБ 

4 . Кульчицький І.І. ст. викладач кафедри ММБ 

Предметна комісія з іноземної мови при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра 
на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

1 Ковалик С.Я. ст. викладач кафедри ФЕПД (голова комісії) 
2 Ткач П.В. викладач кафедри ФЕПД 

3 Гринюк І.Л. викладач кафедри ФЕПД 

Апеляційна комісія при прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти 

1 Миронюк В.М. проректор з ННР (голова комісії) 
2  Качковський О.П. керівник КДС 

3 Ткач П.В. викладач кафедри ФЕПД 

Апеляційна комісія при прийомі на навчання на основі раніше здобутого ступеня молодшого 
бакалавра, бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста, 

магістра 

1 Миронюк В.М. проректор з ННР (голова комісії) 
2  Качковський О.П. керівник КДС 

3 Ткач П.В. викладач кафедри ФЕПД 

 
 

 

 

2. Доручити головам предметних комісій та фахових атестаційних комісій до 1 березня 
2022 року підготувати та подати на розгляд і затвердження голові Приймальної 
комісії Львівського інституту менеджменту програми вступних іспитів, екзаменаційні 
білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо. 

 

За 17 

Проти 0 

Утримались 0 

Разом 17 

 

Голова Приймальної комісії М.Д. Янків 
  

Відповідальний секретар Приймальної комісії М.І. Дах 
 


