
Витяг з протоколу № 1 

 засідання  приймальної комісії  від  14 cічня  2016 р.     

 

Слухали: 1. Про розподіл обов’язків між членами приймальної комісії. 

Ухвалили:  розподілити обов’язки між членами комісії в наступному 

порядку: 

                                                        

1) Романовський О.О., голова приймальної комісії, ректор, доктор 

педагогічних наук, профессор; 

2) Гребельник О.П., заступник голови приймальної комісії, проректор з 

навчально-методичної роботи, зав. кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу, доктор 

економічних наук, професор;  

3) Кондратенко Л.І., відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

кафедри фундаментальних дисциплін, кандидат педагогічних наук;                   

4) Глазова О.О., заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії, помічник ректора (головний менеджер), ст.викладач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін;  

5) Процун Н.М., член комісії, доцент кафедри менеджменту ЗЕД та 

міжнародного бізнесу, кандидат економічних наук;  

6) Надточій В.О., член комісії, старший викладач кафедри 

фундаментальних дисциплін, уповноважена особа приймальної комісії з 

прийому та розгляду електронних заяв, адміністратор ЄДЕБО;  

7) Саллям Діала, член комісії, студентка ІІ курсу факультету 

менеджменту та бізнесу,  

Слухали: 2. Ознайомлення з Умовами прийому до вищих навчальних 

закладів України в 2016 р. 

Ухвалили: 2. Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 

році прийняти до чіткого виконання. 

Слухали: 3. Ознайомлення з Правилами прийому до Українсько-

американського гуманітарного інституту «Вісконсінський Міжнародний 

Університет (США) в Україні» в 2016 р. 

Ухвалили: Інформацію голови приймальної комісії взяти до уваги. Під час 

роботи Приймальної комісії чітко керуватись Правилами прийому 

Українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсінський 

Міжнародний Університет (США) в Україні» в 2016 р. 

 

Слухали: 4. Про затвердження плану засідань приймальної комісії на 2016 р. 

Ухвалили: Затвердити план засідань приймальної комісії на 2016 рік. 

 

Слухали: 5. Про стан профорієнтаційної роботи та підготовку до нового 

прийомиу в 2016-2017 році. 

Ухвалили: 5.1. Інформацію про стан підготовки до прийому студентів та 

заходи по проведенню профорієнтаційної роботи прийняти до відома.  



5.2. Затвердити план заходів по профорієнтаційній роботи та організації 

прийому студентів в 2016 році. 

 

Голова Приймальної комісії         О.О.Романовський  

 

Відповідальний секретар      Л.І.Кондратенко 

 

 

Витяг з протоколу № 2 

 засідання  приймальної комісії  від  18 cічня  2016 р.   

 

Слухали: 1. Ознайомлення з Положенням про Приймальну комісію   

Українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсінський 

Міжнародний Університет (США) в Україні». 

Ухвалили: в роботі Приймальної комісії чітко дотримуватись Положення про 

Приймальну комісію ВМУУ. 

 

ІІ. Слухали: про результати роботи Приймальної комісії інституту щодо 

організації й проведення прийому абітурієнтів до ВМУУ на   2015/2016 рік 

(зимовий набір). 

Ухвалили: роботу Приймальної комісії  інституту щодо прийому   

абітурієнтів на 2015/2016 н.р (зимовий набір) визнати задовільною. 

2. Приймальній комісії посилили роботу з реклами нового набору: розвісити 

плакати в спеціалізованих школах, провести зустрічі студентського активу з 

випускниками шкіл, де навчалися наші студенти. 

  

ІІІ. Слухали: про підготовку програм вступних іспитів для абітурієнтів 

ВМУУ на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр у галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент»; 

у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 056 

«Міжнародні економічні відносини» спеціалізації «Міжнародний бізнес»: з 

української мови та літератури, математики, з англійської мови; та 

магістра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 

073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності»: з ділової англійської мови та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності. 

ІІІ. Ухвалили: підготувати програми вступних іспитів для абітурієнтів 

ВМУУ на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр у галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент»; 

у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 056 

«Міжнародні економічні відносини» спеціалізації «Міжнародний бізнес»: з 

української мови та літератури, математики, з англійської мови; та 

магістра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 

073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної 



діяльності»: з ділової англійської мови та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності. 

    

Голова Приймальної комісії         О.О.Романовський  

 

Відповідальний секретар      Л.І.Кондратенко 

 

 

Витяг з протоколу № 3 

 засідання  приймальної комісії  від  20 cічня  2016 р.   

 

 

І. Слухали: про затвердження плану заходів з упередження корупційнихї 

діянь при проведенні вступної кампанії 2016 року. 

Ухвалили: Затвердити «План заходів з упередження корупційнихї діянь 

при проведенні вступної кампанії у 2016 року». 

 

ІІ.Слухали:  про створення структурних підрозділів Приймальної комісії 

ВМУУ. 

Ухвалили:  

1. Для проведення вступних випробувань  при вступі на навчання за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр у галузі знань 07 «Управління і 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» та у галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 056 «Міжнародні 

економічні відносини» спеціалізації «Міжнародний бізнес» створити 

предметні екзаменаційні комісії для проведення конкурсних вступних 

випробувань (тестування): 

 

з англійської мови  

з української мови та літератури  

з математики  

 2. Для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр у галузі знань 07 «Управління і 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»   спеціалізації 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» створити фахову 

атестаційну комісію 

 

з менеджменту  

 

з ділової англійської мови  
 

 3. Створити комісію для проведення співбесіди з іноземними студентам          

   



 4. Створити апеляційну комісію для вирішення спірних питань і розгляду 

апеляцій абітурієнтів  

5. Затвердити «Положення про апеляційну комісію» (додається). 

 

 

Голова Приймальної комісії         О.О.Романовський  

 

Відповідальний секретар      Л.І.Кондратенко 

 

 

 

Витяг з протоколу № 4 

 засідання  приймальної комісії  від  03 березня  2016 р.   

 

І. Слухали: про затвердження програм вступних іспитів для абітурієнтів 

інституту на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр у галузі 

знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»; 

у галузі знань 05 «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини» спеціалізації «Міжнародний бізнес» 

української мови та літератури, математики, англійської мови. 

 Ухвалили: 

 1.1. Затвердити програми вступних іспитів для абітурієнтів інституту на 

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр у галузі знань 07 

«Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»; у галузі 

знань 05 «Міжнародні економічні відносини» спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини» спеціалізації «Міжнародний бізнес» української мови 

та літератури, математики, англійської мови. 

 1.2. Завідувачам кафедрами фундаментальних дисциплін та соціально-

гуманітарних дисциплін на основі затверджених програм розробити тестові 

завдання для абітурієнтів інституту на навчання за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем бакалавр у галузі знань 07 «Управління і адміністрування» 

спеціальності 073 «Менеджмент»; у галузі знань 05 «Міжнародні економічні 

відносини» спеціальності «Міжнародні економічні відносини» спеціалізації 

«Міжнародний бізнес» української мови та літератури, математики, 

англійської мови та затвердити їх на засіданні кафедр до 01.06.2016 року. 

ІІ.Слухали: про затвердження програм вступних іспитів для вступників на 

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр у галузі знань 07 

«Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» 

спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з ділової 

англійської мови та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 

ІІ. Ухвалили: 
    2.1. Затвердити програми вступних іспитів для вступників на навчання за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр у галузі знань 07 «Управління і 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації  

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з ділової англійської мови та 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 



     2.2. Завідувачам кафедрами менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

та міжнародного бізнесу та соціально-гуманітарних дисциплін на основі 

затверджених програм розробити тестові завдання для вступників на навчання 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр у галузі знань 07 «Управління і 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з ділової англійської мови та 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та затвердити їх на засіданні 

кафедр до 01.06.2016 року. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії         О.О.Романовський  

 

Відповідальний секретар      Л.І.Кондратенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


