ПРОТОКОЛ № 01
Засідання приймальної комісії
Волинського інституту економіки та менеджменту
від 24 листопада 2016 року
ПРИСУТНІ: Лебідь В.В., Байцим В.Ф., Степанюк О.М., Блаженчук С.В., Бондарук С.Д.,
Оксанич О.Е., Милько І.П., Жуковська Т.О., Андрієнко О.С., Савонюк В.М.,
Миронюк Н.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про створення приймальної комісії Вищого навчального закладу «Приватне
акціонерне товариство «Волинський інститут економіки та менеджменту» у 2017 році.
2. Затвердження «Положення про приймальну комісію Вищого навчального
закладу «Приватне акціонерне товариство «Волинський інститут економіки та
менеджменту».
3. Затвердження річного плану роботи приймальної комісії на 2017 рік.
4. Затвердження переліку споріднених спеціальностей при умові вступу на
скорочений термін навчання освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на
ступінь бакалавр.
5. Затвердження Правил прийому на навчання до Вищого навчального закладу
«Приватне акціонерне товариство «Волинський інститут економіки та менеджменту» для
підготовки фахівців (за напрямами ступенів «бакалавр», «магістр») у 2017 році.
1. СЛУХАЛИ: заступника голови приймальної комісії Степанюк О.М., яка
ознайомила присутніх з проектом наказу по інституту № 103-ОД від 24.11.2016 про
створення приймальної комісії ВІЕМ з метою належного забезпечення якісного набору
студентів за ступенями «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем
«спеціаліст» денної та заочної форм навчання у 2017 році у томі числі й завчасної
розробки та апробації відповідних програмних засобів та координації профорієнтаційної
роботи. Приймальна комісія створена у відповідності з Примірним положення про
приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 № 1085.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію заступника голови приймальної комісії Степанюк О.М. прийняти до
відома.
2. Затвердити склад приймальної комісії та розподіл обов’язків згідно наказу
№ 103-ОД від 24.11.2016:
– Лебідя Володимира Володимировича – голови приймальної комісії, в.о. ректора
інституту;
– Степанюк Оксани Миколаївни – заступника голови приймальної комісії, першого
проректора;
– Бондарук Світлани Дмитрівни – заступника голови приймальної комісії,
завідувача кафедри суспільно-економічних та гуманітарних дисциплін;
– Блаженчука Сергія Володимировича – відповідального секретаря приймальної
комісії, радника ректора;
– Оксанича Олександра Емануїловича – члена приймальної комісії д.е.н.,
завідувача, професора кафедри обліку і аудиту;
– Милько Інни Петрівни – члена приймальної комісії, доцента кафедри
менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності;

– Жуковської Тетяни Олегівни – члена приймальної комісії, старшого викладача
кафедри обліку і аудиту;
– Андрієнко Олени Степанівни – члена приймальної комісії, завідувача навчальнометодичного відділу;
– Солтанової Земфіри Бейдулаївни – члена приймальної комісії, завідувача відділу
освітніх програм;
– Савонюк Валентини Миколаївни – члена приймальної комісії, юрисконсульта;
– Миронюк Наталії Василівни – члена приймальної комісії, студентки 2 курсу
напряму підготовки Облік і аудит, члена студентської ради.
2. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії
Блаженчука С.В., який представив для обговорення проект Положення про приймальну
комісію Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Волинський
інститут економіки та менеджменту», розробленого на основі «Примірного положення
про приймальну комісію вищого навчального закладу» затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України № 1085 від 15.10.2015 року.
УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про приймальну комісію Вищого навчального
закладу «Приватне акціонерне товариство «Волинський інститут економіки та
менеджменту».
3. СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови приймальної комісії Бондарук С.Д.,
яка ознайомила присутніх з планом роботи приймальної комісії на 2016 рік.
№
з/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Назва заходу

Термін виконання

Формування та затвердження складу
Приймальної комісії з організації і
проведення вступної кампанії 2017
року
Формування та затвердження складу
предметних екзаменаційних, фахових
атестаційних комісій для проведення
вступних випробувань та співбесід,
апеляційної комісії
Затвердження плану роботи
Приймальної комісії на 2017 рік

листопад 2016

Відповідальний за
виконання
Голова Приймальної комісії

листопад 2016

Голова Приймальної комісії

листопад 2016

Розробка та затвердження Положення
про Приймальну комісію
Розробка та затвердження Правил
прийому та інформаційних таблиць
до ВІЕМ у 2017 році

листопад 2016

Голова Приймальної
комісії,
заступник голови
Приймальної комісії,
відповідальний секретар
Приймальної комісії
Відповідальний секретар
Приймальної комісії
Голова Приймальної
комісії,
заступник голови
Приймальної комісії,
відповідальний секретар
Приймальної комісії

Заповнення та верифікація в ЄДЕБО
інформаційних таблиць до Правил
прийому у 2017 році
Оприлюднення Правил прийому та
інформаційних таблиць до ВІЕМ у
2017 на стендах Приймальної комісії
та веб-сайті інституту

до 15 січня 2017

січень 2017
січень 2017

Заступник відповідального
секретаря, адміністратор
ЄДЕБО
Відповідальний
секретар Приймальної
комісії

9.

Затвердження програм вступних
випробувань, програм співбесід
Вивчення нормативних документів,
що регламентують роботу
Приймальної комісії

10.

Підготовка бланків необхідної
документації

до 1 липня 2017

11.

Затвердження складу технічних
секретарів Приймальної комісії

січень 2017

12.

Погодження графіків відпусток
членів Приймальної комісії з відділом
кадрів

січень 2017

13.

Розробка профорієнтаційних
матеріалів про навчальний заклад.
Подання рекламних оголошень в
засоби масової інформації
Виступив засобах масової інформації
(радіо, телебачення)
Проведення агітації серед
випускників шкіл, профтехучилищ,
коледжів м. Луцька, Волинської,
Рівненської та Закарпатської областей
Звітування робочої групи з агітацій
вступників
Організація та проведення
Громадських слухань щодо
профорієнтаційної роботи серед
випускників міста та області
Організація та проведення
інструктажу технічних секретарів
щодо початку прийому документів
вступників
Організація та проведення зустрічі
«Меценати для солдата» з метою
підтримки вступників з категорії
учасників АТО та
військовослужбовців за контрактом
Затвердження розкладів вступних
випробувань для абітурієнтів на
денну та заочну форми навчання

січень 2017

8.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

Підготовка приміщень для роботи
приймальної комісії
Організація роботи технічного
секретаріату приймальної комісії,
затвердження графіку роботи
технічного секретаріату Приймальної
комісії
Проведення прийому документів на
денну та заочну форми навчання для
отримання ступеня «бакалавр»
Проведення прийому документів на
денну та заочну форми навчання для
отримання ОКР «спеціаліст»
Проведення прийому документів на

до кінця березня 2017

Голова Приймальної комісії

постійно

січень-травень 2017

Відповідальний
секретар Приймальної
комісії, заступник
відповідального секретаря
приймальної комісії
Відповідальний секретар,
заступник відповідального
секретаря Приймальної
комісії
Заступник голови
Приймальної комісії,
відповідальний секретар
Приймальної комісії
Заступник голови
Приймальної комісії,
відповідальний секретар
Приймальної комісії
Заступник голови
Приймальної комісії,
Заступник голови
Приймальної комісії
Голова Приймальної комісії

лютий-червень 2017

Члени Приймальної комісії

березень-червень 2017

Члени Приймальної комісії

квітень-травень

Голова Приймальної комісії
Заступник голови
Приймальної комісії

січень-травень 2017

червень 2017

Відповідальний секретар
Приймальної комісії

березень 2017

Заступник голови
Приймальної комісії

червень 2017 року

червень 2017 року
червень 2017 року

в строки визначені
Правилами прийому до ВІЕМ
у 2017
в строки визначені
Правилами прийому до ВІЕМ
у 2017
в строки визначені

Голова приймальної
комісії, відповідальний
секретар Приймальної
комісії
Заступник відповідального
секретаря ПК
Відповідальний
секретар Приймальної
комісії
Члени Приймальної комісії
Члени Приймальної комісії
Члени Приймальної комісії

навчання для отримання ступеня
«магістр»
Проведення вступних випробувань на
денну форму навчання для отримання
ступеня « бакалавр»
Проведення вступних випробувань на
заочну форму навчання для
отримання ступеня « бакалавр»
Проведення вступних випробувань
вступників для отримання ОКР
«спеціаліст» денної та заочної форм
навчання та ступеня «магістр» денної
форми навчання

Правилами прийому до ВІЕМ
у 2017
в строки визначені
Правилами прийому до ВІЕМ
у 2017
в строки визначені
Правилами прийому до ВІЕМ
у 2017
в строки визначені
Правилами прийому до ВІЕМ
у 2017

30.

Оприлюднення рейтингових списків
вступників

Члени Приймальної комісії

31.

Підготовка наказу про зарахування
вступників на денну та заочну форми
навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб за ОПП бакалавра,
спеціаліста, магістра
Введення даних та подання
оперативної інформації до ЄДЕБО

в строки визначені
Правилами прийому до ВІЕМ
у 2017
в строки визначені
Правилами прийому до ВІЕМ
у 2017
січень – серпень 2016

Заступник відповідального
секретаря Приймальної
комісії

січень - серпень 2017

Заступник відповідального
секретаря Приймальної
комісії
Члени Приймальної комісії,
комісії
Голова Приймальної
комісії,
заступник голови
Приймальної комісії,
відповідальний секретар
Приймальної комісії
Відповідальний
секретар Приймальної
комісії
Голова Приймальної комісії

27.

28.

29.

32.

33.

Інформаційне забезпечення роботи
Приймальної комісії

34.
35.

Проведення консультацій абітурієнтів
з питань вступу до ВІЕМ
Здійснення контролю за роботою
Приймальної комісії та її
функціональних підрозділів

36.

Забезпечення проведення засідань
Приймальної комісії

протягом року

37.

Підведення підсумків вступної
кампанії 2016 року
Оформлення звіту про роботу
Приймальної комісії 2016 року

вересень 2017

38.

протягом року
січень – серпень 2017

вересень 2017

Голови предметних
екзаменаційних та фахових
атестаційних комісій
Голови предметних
екзаменаційних та фахових
атестаційних комісій
Голови фахових
атестаційних комісій

Члени Приймальної комісії

Відповідальний секретар
Приймальної комісії

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Затвердити план роботи приймальної комісії на 2017 рік.
4. СЛУХАЛИ: обґрунтування завідувачів кафедр (Оксанича О.Е., Бондарук С.Д.)
заступника завідувача кафедри Милько І.П. про перелік споріднених спеціальностей при
умові вступу на скорочений термін навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста на ступінь «бакалавр».
УХВАЛИЛИ: Затвердити перелік споріднених спеціальностей при умові вступу на
скорочений термін навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста на ступінь «бакалавр» що додається.

5. СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови приймальної комісії Степанюк О.М.,
яка ознайомила присутніх з наказом Міністерства освіти і науки № 1085 від 15 жовтня
2015 року «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів
України в 2016 році» та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 листопада
2015 року за № 1351/27796, та розробленими на їх основі «Правилами прийому до Вищого
навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Волинський інститут економіки
та менеджменту» (за напрямами ступенів «бакалавр», магістр») у 2017 році»,
запропонувала обговорити та затвердити даний проект.
ВИСТУПИВ: відповідальний секретар приймальної комісії Блаженчук С.В. та
повідомив про новації у Правилах прийому на навчання до інституту у 2017 році, а саме:
Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим строком
навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями)
відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним
строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за
спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів
підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.
Особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня
бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за
іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних
випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Вищий
навчальний заклад у своїх правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для
такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального
плану впродовж першого року навчання.
Вищі навчальні заклади мають право приймати на навчання осіб, які не менше
одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний
план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на
другий курс в цьому навчальному закладі за іншою формою навчання в межах вакантних
місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального
закладу.
Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої
освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за
результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти та зарахування
поза конкурсом подають заяви тільки в електронній формі. Вони можуть подати до
п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за
кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на спеціальності
(спеціалізації), на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не
обмежується.
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть
подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.
Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної
форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального
закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у
конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим
наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти
вступають до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються
бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з
трьох предметів.

Один з цих предметів може бути вибраним вступником з переліку, запропонованого
вищим навчальним закладом;
Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання
виданий у 2016-2017 роках.
Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних
предметів у вищому навчальному закладі мають право особи, у яких є захворювання,
зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження
громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року
№ 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за
№ 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.
Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або
вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором)
мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30
листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців
строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження
військової служби громадянами України.
За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи:
яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень
здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму
Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21
листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
ВИСТУПИЛИ члени приймальної комісії: Бондарук С.Д., Оксанич О.Е.,
Милько І.П. які внесли пропозиції до «Правил прийому до Вищого навчального закладу
«Приватне акціонерне товариство «Волинський інститут економіки та менеджменту» у
2016 році, а саме:
1. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на
навчання поза конкурсом 100.
2. Конкурсні предмети, що необхідні для вступу на напрям підготовки на основі
атестата про повну загальну середню освіту та вага кожного з них:
Напрям підготовки
Менеджмент, Публічне управління та адміністрування
ВИСТУПИЛА заступник завідувача кафедри
зовнішньоекономічної діяльності – МилькоІ.П.

Назва

менеджмент
публічне
управління та
адміністрування

Перелік конкурсних предметів

1. Українська мова та література
2. Історія України
3 .Математика / Англійська мова /
Географія

менеджменту

Конкурсні
предмети
на
вибір

Ні
Ні
Так

організацій

Вага
конкурсного
бала
сертифіката
зовнішнього
незалежного
оцінювання
(не менше
20%)
40
30
20

та

Вага
середнього
бала
документа
про повну
середню
освіту
(від 0 до
10%)
10

Напрям підготовки Облік і оподаткування
ВИСТУПИВ завідувач. кафедри обліку і аудиту – Оксанич О.Е.

Назва

облік і
оподаткування

Перелік конкурсних предметів

1. Українська мова та література
2. Математика
3. .Географія / Англійська мова /
Історія України

Конкурсні
предмети
на вибір

Ні
Ні
Так

Вага
конкурсного
бала
сертифіката
зовнішнього
незалежного
оцінювання
(не менше
20%)
40
30
20

Вага
середнього
бала
документа
про повну
середню
освіту
(від 0 до
10%)
10

УХВАЛИЛИ:
Затвердити Правила прийому на навчання до Вищого навчального закладу
«Приватне акціонерне товариство «Волинський інститут економіки та менеджменту» у
2017 році з урахуванням внесених змін та поправок..
Голова приймальної комісії

В.В. Лебідь

Відповідальний секретар
приймальної комісії

С.В. Блаженчук

