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Додаток 1
до Протоколу № 7
засідання Приймальної комісії від 16 червня 2017 року

Відповідно до рішення Приймальної комісії Вищого навчального закладу «Приватне
акціонерне товариство «Львівський Інститут Менеджменту» на підставі наказу № 637 від
24.04.2017 Міністерства освіти і науки України «Про Затвердження Змін до наказу
Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236» (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 22.05.2017 р. № 646/30514) внести наступні зміни та
доповнення до Правил прийому на навчання до Інституту у 2017 році:
1) у розділі ІІ:
у пункті 3:
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, у тому числі ті,
які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку,
визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами
України»;
абзац сьомий викласти у такій редакції:
«які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього
незалежного оцінювання з певного(их) предмета(ів) через наявність захворювання або
патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть
бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому
наказом міністерства освіти і науки України, міністерства охорони здоров’я України від 29
серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня
2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії Вищого навчального
закладу «Приватного акціонерного товариства Львівський інститут менеджменту» одного з
документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу міністерства освіти і науки України,
міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання
участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні
захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа;»;
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
«яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості
освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні
через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до
Приймальної комісії Вищого навчального закладу «Приватного акціонерного товариства
Львівський інститут менеджменту» копії медичного висновку за формою первинної
облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих
(спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженого
наказом міністерства освіти і науки України, міністерства охорони здоров’я України від 29
серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні
та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани,
інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №
1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі
оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та
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відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі
оцінювання якості освіти;».
У зв’язку із цим абзаци восьмий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами
дев’ятим – п’ятнадцятим.
2) У розділі V:
в абзаці першому пункту 1 слова «в документі, що посвідчує особу, в документі»
виключити, після слів «громадянстві вступника» доповнити словом «в атестаті»;
абзац другий пункту 2 доповнити реченням такого змісту:
«Львівський інститут менеджменту створює консультаційний центр при Приймальній
комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники
можуть звернутися до такого консультаційного центру з метою створення електронного
кабінету, внесення заяви в електронній формі, атестату.»;
у пункті 5:
абзац третій після слів «для військовозобов’язаних» доповнити словами «(крім
випадків, передбачених законодавством)»;
в абзаці сьомому слова
«сімнадцятого, вісімнадцятого»;

«тринадцятого,

чотирнадцятого»

замінити

словами

абзац восьмий після слів «незалежного оцінювання» доповнити словами «(за
наявності)»:
3) У розділі VІ:
абзац перший пункту 2 після слів «іноземної мови» доповнити словами «(англійська
мова, або німецька мова, або французька мова).»;
абзац восьмий пункту 5 після цифр «2017» доповнити словом та цифрами «або 2016»;
пункт 11 після слів «вступних випробовувань» доповнити словами «та інших
конкурсних показників»;
4) У розділі VІІІ:
абзац перший пункту 1 доповнити таким реченням:
«Подані оригінали документів зберігаються у Львівському інституті менеджменту
протягом усього періоду навчання.»;
5) У розділі ІХ:
доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та)або
юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на
навчання за державним замовленням або яким було не надано рекомендацію до зарахування
на навчання за державним замовленням і які при подачі заяви зазначили «претендую на
участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення»,
приймаються за заявою вступника у довільній формі, що подається до Приймальної комісії
Львівського інституту менеджменту та долучається до його особової справи.».

