
Львівський інститут менеджменту 

Протокол № 5 

Засідання Приймальної комісії 

03 червня 2021 року 

________________________________________________________________________________ 

Про затвердження розкладу вступних іспитів у 2021 р. 

 

Головував Янків М.Д. 

Заступники голови комісії Миронюк В.М. 

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.  

Бойчишин З.М.  

Гринюк І.Л.                

Борщевська О.В.          

Іванів В.В.                  

Павлось О.Р.    

Відповідальний секретар Дах М.І. 

Заступник відповідального секретаря Ткач П.В. 

 

 

1. Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 

2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1274 від 

15 жовтня 2020 року і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України Міністерстві 

юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508), та Правил прийому до 

Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут 

менеджменту» у 2021 році затвердити розклад 

- передекзаменаційних консультацій, вступних іспитів та співбесід для вступників 

на денну та заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти 

для всіх напрямів підготовки на період з 17 по 22 липня 2021 року  (І етап вступної 

кампанії) (Додаток А); 

- передекзаменаційних консультацій, вступних іспитів та співбесід для вступників 

на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для всіх 

напрямів підготовки на період з 23 по 27 вересня 2021 року (ІІ етап вступної 

кампанії) (Додаток Б); 

- передекзаменаційних консультацій, вступних іспитів для вступників на денну та 

заочну форми навчання на другий та третій курс з нормативним терміном 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня 

«молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр», освітнього ступеня «молодший бакалавр» на період з 24 по 29 липня 

2021 року (І етап вступної кампанії) (Додаток В); 

- передекзаменаційних консультацій, вступних іспитів для вступників на заочну 

форму навчання на другий та третій курс з нормативним терміном навчання для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня «молодший 

спеціаліст», освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

освітнього ступеня «молодший бакалавр» на період з 23 по 27 вересня 2021 року 

(ІІ етап вступної кампанії) (Додаток Г); 
















