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Порядок денний: 

1. Про внесення змін до Правил Прийому до Вищого навчального закладу 

«Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2019 

році, затверджених на засіданні Вченої ради Вищого навчального закладу 

«Приватне акціонерне товариство Львівський інститут менеджменту» 04 

лютого 2019 року (Протокол № 1), відповідно до наказу № 760 від 31.05.2019 

Міністерства освіти і науки України «Про внесення Змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року» (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 18.06.2019 р. № 634/33605) результати діяльності 

Інституту з підготовки фахівців за ступенем підготовки «бакалавр» за 

спеціальностями «Менеджмент» та «Маркетинг» та «магістр» за спеціальністю 

«Менеджмент» (Доповідає Стадник М.Є.). 

 

2. Про внесення змін до Додатку 3 «Порядок подання та розгляду заяв в 

електронній формі на участь у конкурсному відборі до Львівського інституту 

менеджменту в 2019 році»  Правил прийому до Вищого навчального закладу 

«Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту», 

затверджених на засіданні Вченої ради Вищого навчального закладу «Приватне 

акціонерне товариство Львівський інститут менеджменту» 4 лютого 2019 року 

(Протокол № 1), відповідно до наказу № 760 від 31.05.2019 Міністерства освіти 

і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 11 жовтня 2018 року № 1096» (зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 18.06.2019 р. № 635/33606)(Доповідає Стадник М.Є.). 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Стадник М.Є. проінформувала про внесення змін до Правил Прийому до 

Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський 
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інститут менеджменту» в 2019 році, затверджених на засіданні Вченої ради 

Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство Львівський 

інститут менеджменту» 04 лютого 2019 року (Протокол № 1), відповідно до 

наказу № 760 від 31.05.2019 Міністерства освіти і науки України «Про внесення 

Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року» 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.06.2019 р. № 634/33605) такі 

зміни: 

а) у розділі ІІ: 

 

у пункті 2: 

слова «(третій) курс» замінити словами «(старші) курс(и)»; 

 

б) додати пункт 5 такого змісту: 

«Особливості прийому до Львівського інституту менеджменту, місцем 

проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період 

її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія 

населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 

2019 року, визначаються наказом № 697»; 

 

в) у розділі VІ:  

 

у пункті 1: 

в абзаці 1.6. після слова «строків» доповнити словом «реєстрації»; 

 

пункт 13 доповнити новими абзацами такого змісту:  

«Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

Львівським інститутом менеджменту на підставі рішення приймальної комісії 

до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі 

за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до 

Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку. 

Сформованим у Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт 

такого подання анулюється в Єдиній базі. 

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника 

Єдиної бази не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для 

електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення 

відповідних даних до Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а 

факт такого подання анулюється в Єдиній базі. 

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного 

зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після 

чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю». 
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г) у розділі VІІІ: 

 

пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту: 

Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які 

використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують 

створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 переліку особливих 

(спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми 

потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженого наказом міністерства освіти і науки України, міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого 

у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, вступні 

випробування з географії, англійської, іспанської, німецької та французької мов 

проводяться у Львівському інституті менеджменту». 

 

д) у третьому реченні пункту 1 розділу Х слова «подання заяви, але до 

виконання вимог для зарахування» замінити словами «отримання 

документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ»; 

 

е) пункт 4 розділу ХІV викласти у такій редакції:  

 

«4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до 

закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування. 

Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в єдиній 

базі». 

 

2. Стадник М.Є. доповіла про внесення змін до Додатку 3 «Порядок 

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі 

до Львівського інституту менеджменту в 2019 році»  Правил прийому до 

Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський 

інститут менеджменту», затверджених на засіданні Вченої ради Вищого 

навчального закладу «Приватне акціонерне товариство Львівський інститут 

менеджменту» 4 лютого 2019 року (Протокол № 1), відповідно до наказу № 760 

від 31.05.2019 Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096» 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.06.2019 р. № 635/33606) такі 

зміни: 

У розділі II: 

 

а) пункт 4 викласти у такій редакції: 

 

«4. Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати 

закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за 



 

4 

 

умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до 

Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, 

сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт 

такого подання анулюється в Єдиній базі. 

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована 

Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника 

Єдиної бази не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для 

електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення 

відповідних даних до Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а 

факт такого подання анулюється в Єдиній базі. 

Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або електронного 

зв'язку повідомляє вступника про скасування заяви в день її скасування, після 

чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю»; 

 

б) у пункті 5:  

 

після слів «дата народження» доповнити словом «тощо»; 

 

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту: 

«Якщо в Єдиній базі вже наявна інформація щодо особи з такими самими 

даними, вступник додатково зазначає дані одного із документів, що містяться 

в Єдиній базі (серію (за наявності) та номер документа про освіту або 

документа, що посвідчує особу)». 

 

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім. 

 

в) У тексті Порядку слово «атестат» в усіх відмінках і числах замінити 

словом «документ» у відповідних відмінках і числах. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни до Правил Прийому до Вищого навчального закладу 

«Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2019 

році, затверджених на засіданні Вченої ради Вищого навчального закладу 

«Приватне акціонерне товариство Львівський інститут менеджменту» 04 

лютого 2019 року (Протокол № 1), відповідно до наказу № 760 від 31.05.2019 

Міністерства освіти і науки України «Про внесення Змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року» (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 18.06.2019 р. № 634/33605). 

 

2. Внести зміни до Додатку 3 «Порядок подання та розгляду заяв в 

електронній формі на участь у конкурсному відборі до Львівського інституту 

менеджменту в 2019 році»  Правил прийому до Вищого навчального закладу 

«Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту», 

затверджених на засіданні Вченої ради Вищого навчального закладу «Приватне 

акціонерне товариство Львівський інститут менеджменту» 4 лютого 2019 року 




