Додаток 4
до Правил прийому
до Вищого навчального закладу
«Приватне акціонерне товариство
«Львівський інститут менеджменту»
Внести до Правил Прийому до Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне
товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2018 році, затверджених на засіданні Вченої
ради Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство Львівський інститут
менеджменту» 26 грудня 2017 року (Протокол № 10), відповідно до наказу № 409 від 23.04.2018
Міністерства освіти і науки України «Про внесення Змін до деяких нормативно-правових актів»
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.05.2018 р. № 600/32052) такі зміни:
1) у розділі ІІ:
у пункті 3:
в абзаці другому слова «індивідуальною програмою» замінити словами «індивідуальним
навчальним планом»;
2) у розділі VІ:
пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Вступники на основі повної загальної освіти за денною та заочною формами навчання
подають заяви:
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами відповідно до Умов та цих Правил
прийому;
для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов та цих Правил
прийому;
за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, імя, по батькові, дата
народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та й
сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження
фотополімерних технологій їх виготовлення;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній
формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Львівського інституту
менеджменту.
Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кощти фізичних
та/або юридичних осіб не обмежуються.»;
у пункті 7:
після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для
військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);».
У зв’язку з цим абзаци третій-п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим-шостим;
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у пункті 13:
абзац перший викласти в такій редакції:
«15. 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 та не пізніше як за день до закінчення подання електронних
заяв за 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. В разі
скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в
день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.»;
абзац другий і третій виключити;
у зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим;
3) у розділі VІІ:
у пункті 1:
третє речення абзацу другого викласти в такій редакції: «Якщо як конкурсний предмет
встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифіката 2018 року з
однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;»;
пункт 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту: «Результати
єдиного вступного іспиту можуть зараховуватись як результати вступного іспиту з іноземної
мови при вступі на спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного вступного
іспиту.»;
у зв’язку із цим абзаци другий-десятий вважати третім-одинадцятим;
в абзаці третьому у пункті 13 слово «балу» замінити словом «бала»;
4) у розділі VІІІ:
в абзаці другому пункту 2 слова «особи, визнані інвалідами війни» замінити словами
«особи з інвалідністю внаслідок війни»;
абзац четвертий пункту третього викласти в такій редакції: «Особи цих категорій беруть
участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього
незалежного оцінювання 2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 20162018 років з інших предметів (у бідь-яких комбінаціях за їх вибором).»;
абзац перший пункту шість після слів «з відповідних предметів» доповнити словами та
цифрами «у 2018 році»;
5) у розділі ІХ:
пункт три доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: «середній бал додатка до
документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень),»;

