Витяг з протоколу № 21
засідання приймальної комісії
Коледжу КВНЗ «Житомирський медичний інститут»
Житомирської обласної ради
від 08.08.2018 р.

Присутні: 7 осіб з 10 членів складу приймальної комісії
Шатило В.Й., Горай О.В., Поплавська С.Д., Волошенюк О.А., Овчиннікова Н.П.,
Левківська С.М., Подоліна О.О.
Порядок денний
1. Про допуск абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти для здобуття
освітнього ступеня бакалавр до участі в конкурсі сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання.
2. Про перерахування середнього бала документів про освіту.
І. Слухали:
Відповідального секретаря приймальної комісії Поплавську С.Д. з пропозицією
розглянути заяви абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, що надійшли до приймальної
комісії у період з 12.07.2018 р. по 08.08.2018 р.:
1. Спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація «Лікувальна справа»
(ліцензійний обсяг прийому – 60). План прийому за регіональним замовленням – 13,
конкурс складає 15,9 осіб на місце.
Вступ за квотою-1 – 1 особа, подано заяв на вступ за квотою-1 – 8 осіб.
Всього – 207 заяв, скасовано абітурієнтом – 5 заяв, загальний конкурс складає 3,4
особи на місце.
2. Спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація «Акушерська справа»
(ліцензійний обсяг прийому – 120). План прийому за регіональним замовленням – 15,
конкурс складає 9,7 осіб на місце.
Вступ за квотою-1 – 1 особа, подано заяв на вступ за квотою-1 – 8 осіб.
Всього – 146 заяв, скасовано абітурієнтом – 4 заяви, загальний конкурс складає 1,2
особи на місце.
3. Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація «Стоматологія» (ліцензійний
обсяг прийому – 60):
- всього 56 заяв.
4. Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація «Стоматологія ортопедична»
(ліцензійний обсяг прийому – 30):
- всього 53 заяви, скасовано абітурієнтом – 1 заява.
Всього – 462 заяви.
Ухвалили:
1. Допустити абітурієнтів до участі в конкурсі сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст:
- спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація «Лікувальна справа» − 207
абітурієнтів;
- спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація «Акушерська справа» − 146
абітурієнтів;

- спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація «Стоматологія» − 56
абітурієнтів;
- спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація «Стоматологія ортопедична» −
53 абітурієнта;
Всього – 462 заяви.
ІІ. Слухали:
Відповідального секретаря приймальної комісії Поплавську С.Д. з інформацією, що
під час перерахування середнього бала документів про освіту були виявлені розбіжності.
Ухвалили:
1. Згідно з правилами прийому до Коледжу КВНЗ «Житомирський медичний
інститут» Житомирської обласної ради середні бали документів про освіту перераховані.
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