
Витяг з протоколу № 1 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 16.11.2016 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Тевс С.С.  

 
Порядок денний 

1. Затвердження графіка проведення Днів відкритих дверей. 
   Інформація відповідального секретаря Приймальної комісії Левківської 
С.М. 

 
2. Розміщення рекламних матеріалів у засобах масової інформації. 

                   Інформація заступника  голови Приймальної комісії Горай О.В. 
 

1. Ухвалили:Затвердити графік проведення Днів відкритих дверей та 
призначити відповідальними: 
19.11.2016 р. о 12:00 -     Горай О.В., Левківська С.М.,  
                                           Хватова О.О. 
17.12.2016 р. о 12:00 -     Яворський П.В., Левківська С.М., 
                                           Хватова О.О. 
21.01.2017 р. о 12:00 -     Свиридюк В.З., Левківська С.М, 
                                           Хватова О.О. 
25.02.2017 р. о 12:00 -     Піскарьова А.І., Левківська С.М, 
                                           Хватова О.О. 
18.03.2017 р. о 12:00 -      Гордійчук С.В., Левківська С.М.,  
                                           Хватова О.О. 
29.04.2017 р. о 12:00 -      Шарлович З.П., Левківська С.М.,  
                                           Хватова О.О. 
20.05.2017 р. о 12:00 -      Косенко В.М., Левківська С.М.,  
                                           Хватова О.О. 
10.06.2017 р. о 12:00 -      Поплавська С.Д., Левківська С.М.,  
                                           Хватова О.О. 



2. Ухвалили:інформувати громадськість про дні відкритих дверей через 
ЗМІ, розміщувати інформацію про умови вступу та інші 
рекламні матеріали у газетах «Пульс», «Ехо», 
«Житомирщина», «20 хвилин»; в інформаційних довідниках 
навчальних закладів «Абітурієнт-2017», «Довідник 
абітурієнта» (вид-во «Торба») та у довіднику Вищих та 
професійних навчальних закладів України 2016-2017 р.; на 
телеканалах «СК1», «Інтер», «СТБ», «ТРК Україна», «1+1» на 
обласному радіо та радіо Люкс-FM. 

 
 
Голова приймальної комісії               В.Й. Шатило 
 
 
  



Витяг з протоколу № 2 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 11.01.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Тевс С.С.  

Порядок денний 

 
1. Про створення Приймальної комісії КВНЗ «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради та Коледжу Комунального 
вищого навчального закладу «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради на 2017 н.р. для організації роботи по прийому 
абітурієнтів.  
                                        Інформація голови Приймальної комісії Шатило В.Й. 
 
2. Ознайомлення членів Приймальної комісії з нормативними документами, 
розпорядженнями та постановами стосовно діяльності Приймальної комісії 
та прийому студентів до КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради у 2017 році. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
3. Про затвердження Правил прийому до КВНЗ «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради у 2017 році. 
                         Інформація заступника голови Приймальної комісії Горай О.В. 
 
4. Обговорення та затвердження «Положення про Приймальну комісію 
Комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради та Коледжу Комунального 
вищого навчального закладу «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради. 
  Інформація відповідального секретаря Приймальної комісії Левківської С.М. 

 

1. Ухвалили: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Інформацію голови Приймальної комісії прийняти до 
відому. 
2. Схвалити та затвердити склад Приймальної комісії та 
розподіл обов’язків між членами Приймальної комісії згідно 
наказу №248-у від 15.12.2016 р.: 
 
Голова Приймальної  
комісії -                            Шатило В.Й., ректор. 
Заступник голови -         Гордійчук С.В., проректор з 
                                          навчальної роботи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови -         Горай О.В., проректор з 
                                          гуманітарної освіти та виховання 
                                          і міжнародного співробітництва. 
Відповідальний  
секретар −                        Левківська С.М., викладач. 
Заступник   
відповідального  
секретаря −                       Поплавська С.Д., завідувач 
                                           відділення «Сестринська справа». 
Заступник   
відповідального  
секретаря −                       Хватова О.О., лаборант 
 
Уповноважена особа 
ПК з питань прийняття 
та розгляду електронних заяв −  Галунець Л.Л., інженер КС. 
 
Члени комісії: 
- Піскарьова А.І. – директор коледжу. 

- Овчиннікова Н.П. – помічник ректора з кадрової роботи. 

- Алексеєва Ю.В. − юрисконсульт, представник ППО 

                                співробітників. 
- Тевс С.С.− 601 група «Сестринська справа - магістр». 
- Остапчук В.О. – 301 група «Лікувальна справа», 
                                представник студентської ради інституту. 

 

2. Ухвалили: керуватися у роботі Приймальної комісії нормативними 
документами, розпорядженнями та постановами стосовно 
діяльності Приймальної комісії та прийому абітурієнтів до КВНЗ 
«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської 
обласної ради у 2017 році. 

 
3. Ухвалили: 1. Схвалити та затвердити Правила прийому до КВНЗ 

«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської 
обласної ради у 2017 році. 
2. Довести Правила прийому до КВНЗ «Житомирський 
інститут медсестринства» Житомирської обласної ради у 2017 
році до відома абітурієнтів шляхом розміщення на 
інформаційній дошці та сайті навчального закладу. 



 
 
Голова приймальної комісії                    В.Й. Шатило 
 
 

  

4. Ухвалили: 1.Схвалити та затвердити «Положення про Приймальну 
комісію Комунального вищого навчального закладу 
«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської 
обласної ради та Коледжу Комунального вищого 
навчального закладу «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради. 
2. Довести Положення про приймальну комісію до 
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради та Коледжу Комунального 
вищого навчального закладу «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради у 2017 році до 
відома абітурієнтів шляхом розміщення на сайті навчального 
закладу. 



Витяг з протоколу № 3 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 17.03.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Тевс С.С.  

Порядок денний 
 
1. Затвердження плану роботи Приймальної комісії з підготовки до прийому 
абітурієнтів на навчання у 2017 році. 
   Інформація відповідального секретаря Приймальної комісії Левківської 
С.М. 
 
2. Про форму проведення вступних іспитів. 
          Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
3. Про затвердження порядку проведення вступних випробувань в 
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної 
ради. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
4. Про затвердження Програми творчого конкурсу (мануальні здібності) зі 
спеціальності 221 «Стоматологія» спеціалізація «Стоматологія ортопедична» 
кваліфікація – зубний технік. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
5. Про затвердження Положення про проведення письмового тестового 
екзамену з української мови та літератури для абітурієнтів, що вступають на 
основі повної загальної середньої освіти. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
6. Про затвердження Положення про проведення письмового тестового 
екзамену з біології, історії України, хімії, математики для абітурієнтів, що 
вступають на основі повної загальної середньої освіти. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
7. Про затвердження екзаменаційних матеріалів на 2017 рік. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
8. Про затвердження Положення про проведення вступних випробувань у 
формі іспиту з іноземної мови до магістратури КВНЗ «Житомирський 
інститут медсестринства». 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 



9. Про затвердження Положення про проведення вступного письмового 
тестового екзамену з «Основ сестринської справи» в КВНЗ «Житомирський 
інститут медсестринства» з спеціальності 223 «Медсестринство» освітнього 
ступеню − бакалавр. 
                  Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
10. Про затвердження Положення про проведення вступного письмового 
тестового екзамену з «Клінічного медсестринства» в КВНЗ «Житомирський 
інститут медсестринства» з спеціальності 223 «Медсестринство» освітнього 
ступеню − магістр. 
                  Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
11. Про затвердження Положення про проведення вступного письмового 
тестового екзамену з «Лабораторної діагностики» в КВНЗ «Житомирський 
інститут медсестринства» з спеціальності 224 «Технології медичної 
діагностики та лікування». 
                  Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
12. Про затвердження Програми вступного випробування спеціальності 224 
«Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізації «Лабораторна 
діагностика» освітнього ступеню – бакалавр з предмету «Лабораторна 
діагностика» для абітурієнтів, що вступають на базі освітнього ступеню 
молодший спеціаліст. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
13. Про затвердження Програми вступного випробування спеціальності 223 
«Медсестринство» освітнього ступеню − бакалавр з предмету «Основи 
медсестринства» для абітурієнтів, що вступають на базі освітнього ступеню 
молодший спеціаліст. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
14. Про затвердження Програми вступного випробування спеціальності 223 
«Медсестринство» освітнього ступеню − магістр з предмету «Клінічне 
медсестринство» для абітурієнтів, що вступають на базі освітнього ступеню 
бакалавр. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
15. Про затвердження Програми вступного випробування спеціальності 223 
«Медсестринство» освітній ступінь – магістр з предмету «Іноземна мова» для 
абітурієнтів, що вступають на базі освітнього ступеню бакалавр. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 

 

1. Ухвалили: прийняти до виконання запропонований план роботи 
Приймальної комісії КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради з підготовки до прийому абітурієнтів на 
навчання у 2017 році.  



2. Ухвалили: пропозиції заступника голови Приймальної комісії взяти за 
основу. 
 
3. Ухвалили: схвалити та затвердити Порядок проведення вступних 
випробувань у КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради. 
 
4. Ухвалили: схвалити та затвердити Програму творчого конкурсу 
(мануальні здібності) зі спеціальності 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія ортопедична» кваліфікація – зубний технік. 
 

5. Ухвалили: схвалити та затвердити Положення про проведення 
письмового тестового екзамену з української мови та літератури для 
абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти. 
 

6. Ухвалили: схвалити та затвердити Положення про проведення 
письмового тестового екзамену з біології, історії України, хімії , математики 
для абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти. 
 
7. Ухвалили: схвалити та затвердити екзаменаційні матеріали на 2017 рік. 
 
8. Ухвалили: схвалити та затвердити Положення про проведення вступних 
випробувань у формі іспиту з іноземної мови до магістратури 
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної 
ради. 
 
9. Ухвалили: схвалити та затвердити Положення про проведення вступного 
письмового тестового екзамену з «Основ сестринської справи» в 
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної 
ради зі спеціальності 223 «Медсестринство» освітнього ступеню – бакалавр. 
 
10. Ухвалили: схвалити та затвердити Положення про проведення 
вступного письмового тестового екзамену з «Клінічного медсестринства» в 
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної 
ради зі спеціальності 223 «Медсестринство» освітнього ступеню – магістр. 
 
11. Ухвалили: схвалити та затвердити Положення про проведення 
вступного письмового тестового екзамену з «Лабораторної діагностики» в 
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної 
ради зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». 
 
12. Ухвалили: схвалити та затвердити Програму вступного випробування 
спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» 
спеціалізації «Лабораторна діагностика» освітнього ступеню – бакалавр з 
предмету «Лабораторна діагностика» для абітурієнтів, що вступають на базі 
освітнього ступеню молодший спеціаліст.  



13. Ухвалили: схвалити та затвердити Програму вступного випробування 
спеціальності 223 «Медсестринство» освітнього ступеню – бакалавр з 
предмету «Основи медсестринства» для абітурієнтів, що вступають на базі 
освітнього ступеню молодший спеціаліст.  
 
14. Ухвалили: схвалити та затвердити Програму вступного випробування 
спеціальності 223 «Медсестринство» освітнього ступеню – магістр з 
предмету «Клінічне медсестринство» для абітурієнтів, що вступають на базі 
освітнього ступеню бакалавр.  
 
15. Ухвалили: схвалити та затвердити Програму вступного випробування 
спеціальності 223 «Медсестринство» освітнього ступеню – магістр з 
предмету «Іноземна мова» для абітурієнтів, що вступають на базі освітнього 
ступеню бакалавр.  

 
 
Голова приймальної комісії                    В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 4 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 21.04.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Тевс С.С.  

Порядок денний 
 
3. Про затвердження «Положення про апеляційну комісію». 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
2. Про затвердження Положення про підготовчі курси до вступу в КВНЗ 
«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
3. Про організацію проведення консультативних занять по підготовці до 
вступу в КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської 
обласної ради у 2017 році. 
                Інформація заступника відповідального секретаря Поплавської С.Д. 
 
4. Щодо реєстрації додаткових робочих місць для роботи в Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти. 
  Інформація відповідального секретаря Приймальної комісії Левківської С.М. 
 

1. Ухвалили: схвалити та затвердити «Положення про апеляційну комісію». 
 
 

3. Ухвалили: 

 

Затвердити графік проведення консультативних занять по 
підготовці до вступу в КВНЗ «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради у 2017 році 
(Графік додається). 

4. Ухвалили: Призначити відповідальних за внесення відомостей та даних 
до ЄДЕБО: 

1. Галунець Л.Л. – адміністратор. 
2. Вознюк Ю.М. – оператор. 
3. Піскорський Є.Ю. – оператор. 
4. Риженко О.В. – оператор. 
5. Левківська С.М. – оператор. 
6. Журавська Л.Л. – оператор. 

2. Ухвалили: схвалити та затвердити Положення про підготовчі курси до 
вступу в КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради. 
 



7. Поплавська С.Д. – оператор. 
8. Горбач Л.М. – оператор. 
9. Житнікова Т.О. – оператор. 
10. Хватова О.О. – оператор. 

 
 
 
Голова приймальної комісії                В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 5 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 19.05.2017 р. 
 

Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 
Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Тевс С.С.  

 

Порядок денний 

1. Про забезпечення заходів з метою попередження корупційних дій під час 
вступної кампанії 2017. 

                              Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 

2. Про підготовку членів технічної комісії до роз’яснювальної роботи серед 
абітурієнтів щодо особливостей вступної кампанії 2017 року. 

           Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 

3. Про підготовку до організації чіткої пропускної системи до навчального 
закладу під час вступної кампанії 2017. 

                              Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 

4. Про встановлення «скриньки довіри». 
       Інформація заступника відповідального секретаря Поплавської С.Д.. 

 

1. Ухвалили: Інформацію про попередження виникнення корупційних дій під 
час проведення вступної кампанії 2017 року взяти до відому. 
Відповідальність за проведення інструктажів покласти на 
заступника голови приймальної комісії Гордійчук С.В. 

2. Ухвалили: Провести інструктаж серед членів технічної комісії з метою 
підготовки до проведення роз’яснювальної роботи серед 
абітурієнтів щодо особливостей вступної кампанії 2017 року. 
Відповідальність за проведення інструктажів покласти на 
відповідального секретаря приймальної комісії Левківську С.М. 

3. Ухвалили: Затвердити чітку пропускну систему до навчального закладу 
під час вступної кампанії 2017. Відповідальність за 
забезпечення проведення чіткої пропускної системи до 
навчального закладу під час вступної кампанії 2017 покласти на 
заступника відповідального секретаря приймальної комісії 
Поплавську С.Д. 

4. Ухвалили: 

 
Установити «скриньку довіри» з метою своєчасної реакції на 
зауваження, скарги, пропозиції абітурієнтів та батьків. 

 
Голова приймальної комісії                  В.Й. Шатило 



Витяг з протоколу № 6 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 19.06.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Тевс С.С.  

Порядок денний 

 
1. Про створення Приймальної комісії КВНЗ «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради на 2017 н.р. з метою 
належного забезпечення якісного набору абітурієнтів.   
                                        Інформація голови Приймальної комісії Шатило В.Й. 
 
2. Ознайомлення членів Приймальної комісії з нормативними документами, 
розпорядженнями та постановами стосовно діяльності Приймальної комісії 
та прийому студентів до КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради у 2017 році. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
3. Про затвердження змін до Правил прийому до КВНЗ «Житомирський 
інститут медсестринства» Житомирської обласної ради у 2017 році. 
                         Інформація заступника голови Приймальної комісії Горай О.В. 
 
4. Обговорення та затвердження «Положення про Приймальну комісію 
Комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради. 
  Інформація відповідального секретаря Приймальної комісії Левківської С.М. 
 
5. Про орієнтований розклад вступних випробувань вступної кампанії 2017. 

           Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В.   
 
6. Про затвердження вартості навчання у 2017 році. 
  Інформація відповідального секретаря Приймальної комісії Левківської С.М. 
 

1. Ухвалили: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Інформацію голови Приймальної комісії прийняти до 
відому. 
2. Схвалити та затвердити склад Приймальної комісії та 
розподіл обов’язків між членами Приймальної комісії згідно 
наказу №114-у від 08.06.2017 р.: 
 
Голова Приймальної  
комісії -                            Шатило В.Й., ректор  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови -         Гордійчук С.В., проректор з 
                                          навчальної роботи 
Заступник голови -         Горай О.В., проректор з 
гуманітарної               
                                          освіти та виховання і міжнародного      
                                          співробітництва 
Відповідальний  
секретар -                         Левківська С.М., викладач 
Заступник   
відповідального  
секретаря -                        Поплавська С.Д., завідувач 
                                           відділення «Сестринська справа» 
Уповноважена особа  
ПК з питань прийняття  
та розгляду електронних 
заяв -                                     Галунець Л.Л., інженер КС 
 
Члени комісії: 
- Овчиннікова Н.П. - помічник ректора з кадрової роботи 
- Алексеєва Ю.В.-     юрисконсульт, представник ППО 

                                               cпівробітників 
- Тевс С.С.-         голова асоціації медичних сестер 
 

2. Ухвалили: керуватися у роботі Приймальної комісії нормативними 
документами, розпорядженнями та постановами стосовно 
діяльності Приймальної комісії та прийому абітурієнтів до 
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради у 2017 році. 

 
3. Ухвалили: 1. Схвалити та затвердити зміни до Правил прийому до 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради у 2017 році. 
2. Довести зміни до Правил прийому до КВНЗ 
«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської 
обласної ради у 2017 році до відома абітурієнтів шляхом 
розміщення на інформаційній дошці та сайті навчального 
закладу. 

 



 

5. Ухвалили: 

 

Затвердити розклад вступних випробувань вступної кампанії 
2017 та розмістити на інформаційній дошці та сайті 
навчального закладу (Додаток). 

6. Ухвалили: 
Затвердити вартість контрактної форми навчання на 
2017/2018 навчальний рік КВНЗ «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради. 
 

 
 
Голова приймальної комісії                       В.Й. Шатило 
 
  

4. Ухвалили: 1.Схвалити та затвердити «Положення про Приймальну 
комісію Комунального вищого навчального закладу 
«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської 
обласної ради. 
2. Довести Положення про приймальну комісію до 
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради у 2017 році до відома 
абітурієнтів шляхом розміщення на сайті навчального 
закладу. 



Витяг з протоколу № 7 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 11.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Тевс С.С.  

Порядок денний 

1. Про затвердження змін до Правил прийому до КВНЗ «Житомирський 
інститут медсестринства» Житомирської обласної ради у 2017 році. 
                         Інформація заступника голови Приймальної комісії Горай О.В. 
 
2. Про перевірку середнього бала документа про освіту. 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
3. Ознайомлення з формами документів для проведення вступної кампанії.   
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
4. Ознайомлення з нормативними документами. 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 

1. Ухвалили: 1. Схвалити та затвердити зміни до Правил прийому до 
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради у 2017 році. 
2. Довести зміни до Правил прийому до КВНЗ 
«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської 
обласної ради у 2017 році до відома абітурієнтів шляхом 
розміщення на інформаційній дошці та сайті навчального 
закладу. 

 
2. Ухвалили: Приймальній комісії здійснювати перевірку середнього бала 

документа про освіту, (обчислювати в разі відсутності), 
результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і 
вноситься до Єдиної бази.  

 

3. Ухвалили: Інформацію взяти до уваги. 

4. Ухвалили:   інформацію взяти до уваги для використання у подальшій 
                          роботі  під час проведення вступної кампанії 2017 року. 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 

  



Витяг з протоколу № 8 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 12.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Тевс С.С.  

 

Порядок денний 

 
1. Розгляд Акту про роботу системи ЄДЕБО. 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
2. Про переведення середнього бала диплома молодшого спеціаліста. 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 

1. Ухвалили: Дану інформацію взяти до уваги.  
 

2. Ухвалили: Інформацію взяти до уваги. 

 
 
 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 9 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 13.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Тевс С.С.  

 

Порядок денний 

 
1. Розгляд Акту про роботу системи ЄДЕБО. 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
 

1. Ухвалили: Дану інформацію взяти до уваги.  
 
 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 10 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 14.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Тевс С.С.  

Порядок денний 

 
1. Розгляд Акту про роботу системи ЄДЕБО. 
                                    Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
2. Про допуск абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра спеціальності 223 
«Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» на основі здобутого 
освітнього ступеня молодшого спеціаліста зі скороченими термінами 
підготовки до вступних випробувань. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 

3. Про допуск абітурієнтів для здобуття ступеня магістра спеціальності 223 
«Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» на основі здобутого 
освітнього ступеня бакалавра зі скороченими термінами підготовки до 
фахових випробувань. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
4. Про допуск абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра спеціальність 224 
«Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація «Лабораторна 
діагностика» на основі здобутого освітнього ступеня молодшого спеціаліста 
зі скороченими термінами підготовки до вступних випробувань. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
5. Про перерахування середнього бала документів про освіту. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
6. Ознайомлення з нормативними документами. 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 

1. Ухвалили: Дану інформацію взяти до уваги.  
 

 
2 Ухвалили:  Допустити абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра 

спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» на основі здобутого освітнього 
ступеня молодшого спеціаліста зі скороченими термінами 
підготовки до фахових випробувань. 

- за однорічною програмою навчання (Списки 



додаються. Додаток 1). 
- за дворічною програмою навчання (Списки додаються. 

Додаток 2). 
3. Ухвалили:  Допустити абітурієнтів для здобуття ступеня магістра 

спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» на основі здобутого освітнього 
ступеня бакалавра зі скороченими термінами підготовки до 
фахових випробувань (Списки додаються. Додаток 3). 

 
4. Ухвалили:  Допустити абітурієнтів здобуття ступеня бакалавра 

спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика» на 
основі здобутого освітнього ступеня молодшого спеціаліста 
до фахових випробувань (Списки додаються. Додаток 4). 
 

5. Ухвалили: Відповідно до рішення протоколу Приймальної комісії №8 
від 12.07.2017 року перераховані середні бали документів 
про освіту вступників.  

 
 
6. Ухвалили:   інформацію взяти до уваги для використання у подальшій 
                          роботі під час проведення вступної кампанії 2017 року. 
 

 

 

Голова приймальної комісії               В.Й. Шатило 
  



Витяг з протоколу № 11 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 15.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Тевс С.С.  

Порядок денний 

 
1. Розгляд Акту про роботу системи ЄДЕБО. 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
2. Про визнання диплому для продовження освіти у ВМНЗ України. 

                           Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 

1. Ухвалили: Дану інформацію взяти до уваги.  
 
2. Ухвалили: доручити заступнику голови Приймальної комісії 
Гордійчук С.В. підготувати пакет документів для засідання Вченої ради щодо 
можливості визнання диплому на ім’я Гущи С.В. для продовження освіти у 
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» ЖОР.  
 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
  



Витяг до протоколу № 12 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 16.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Тевс С.С.  

 

Порядок денний 

 
1. Розгляд Акту про роботу системи ЄДЕБО. 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
 
 

1. Ухвалили: Дану інформацію взяти до уваги.  
 
 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 13 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 17.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Тевс С.С.  

 

Порядок денний 

 
1. Розгляд Акту про роботу системи ЄДЕБО. 
                                    Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
2. Про допуск абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти до 
участі в конкурсі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. 
                                    Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 

 
3. Про допуск абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра спеціальності 
223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» на основі 
здобутого освітнього ступеня молодшого спеціаліста зі скороченими 
термінами підготовки до вступних випробувань. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 

4. Про допуск абітурієнтів для здобуття ступеня магістра спеціальності 
223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» на основі 
здобутого освітнього ступеня бакалавра зі скороченими термінами 
підготовки до фахових випробувань. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
5. Про допуск абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра спеціальність 
224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація 
«Лабораторна діагностика» на основі здобутого освітнього ступеня 
молодшого спеціаліста зі скороченими термінами підготовки до вступних 
випробувань. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
6. Про перерахування середнього бала документів про освіту. 

                                 Інформація відповідального секретаря Левківської С.М 
 

1. Ухвалили: Дану інформацію взяти до уваги.  
 

2. Ухвалили:  Допустити абітурієнтів до участі в конкурсі сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної 
загальної середньої освіти: 



- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» (бакалавр) (Списки додаються. 
Додаток 1). 

- Cпеціальність 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика» 
(бакалавр) (Списки додаються. Додаток 2). 

 
3. Ухвалили:  Допустити абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра 

спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» на основі здобутого освітнього 
ступеня молодшого спеціаліста зі скороченими термінами 
підготовки до фахових випробувань. 
- за однорічною програмою навчання (Списки додаються. 

Додаток 3). 
 

4. Ухвалили:  Допустити абітурієнтів для здобуття ступеня магістра 
спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» на основі здобутого освітнього 
ступеня бакалавра зі скороченими термінами підготовки до 
фахових випробувань (Списки додаються. Додаток 4). 

 
5. Ухвалили:  Допустити абітурієнтів здобуття ступеня бакалавра 

спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика» на 
основі здобутого освітнього ступеня молодшого спеціаліста 
до фахових випробувань (Списки додаються. Додаток 5). 
 

6. Ухвалили: Відповідно до рішення протоколу Приймальної комісії №8 
від 12.07.2017 року перераховані середні бали документів 
про освіту вступників.  

 
 

Голова приймальної комісії               В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 14 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 20.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Тевс С.С.  

Порядок денний 

 
1. Про допуск абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти до 
участі в конкурсі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. 
                                    Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 

 
2. Про допуск абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра спеціальності 
223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» на основі 
здобутого освітнього ступеня молодшого спеціаліста зі скороченими 
термінами підготовки до вступних випробувань. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 

3. Про допуск абітурієнтів для здобуття ступеня магістра спеціальності 
223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» на основі 
здобутого освітнього ступеня бакалавра зі скороченими термінами 
підготовки до фахових випробувань. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
4. Про перерахування середнього бала документів про освіту. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 

1. Ухвалили:  Допустити абітурієнтів до участі в конкурсі сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної 
загальної середньої освіти: 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 

«Сестринська справа» (бакалавр) (Списки додаються. 
Додаток 1). 

- Cпеціальність 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика» 
(бакалавр) (Списки додаються. Додаток 2). 

 
2. Ухвалили:  Допустити абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра 

спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» на основі здобутого освітнього 
ступеня молодшого спеціаліста зі скороченими термінами 
підготовки до фахових випробувань. 
- за однорічною програмою навчання (Списки додаються. 

Додаток 3). 



- за дворічною програмою навчання (Списки додаються. 
Додаток 4). 

 
3. Ухвалили:  Допустити абітурієнтів для здобуття ступеня магістра 

спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» на основі здобутого освітнього 
ступеня бакалавра зі скороченими термінами підготовки до 
фахових випробувань (Списки додаються. Додаток 5). 

 
4. Ухвалили: Відповідно до рішення протоколу Приймальної комісії №8 

від 12.07.2017 року перераховані середні бали документів 
про освіту вступників.  

 
 

Голова приймальної комісії               В.Й. Шатило 
 
 
  



Витяг з протоколу № 15 

засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 23.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Тевс С.С.  

Порядок денний 

 
1. Про допуск абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти до 
участі в конкурсі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. 
                                    Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 

 
2. Про допуск абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра спеціальності 
223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» на основі 
здобутого освітнього ступеня молодшого спеціаліста зі скороченими 
термінами підготовки до вступних випробувань. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 

3. Про допуск абітурієнтів для здобуття ступеня магістра спеціальності 
223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» на основі 
здобутого освітнього ступеня бакалавра зі скороченими термінами 
підготовки до фахових випробувань. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
4. Про допуск абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра спеціальність 
224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація 
«Лабораторна діагностика» на основі здобутого освітнього ступеня 
молодшого спеціаліста зі скороченими термінами підготовки до вступних 
випробувань. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
5. Про перерахування середнього бала документів про освіту. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
6. Ознайомлення з нормативними документами. 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 

1. Ухвалили:  Допустити абітурієнтів до участі в конкурсі сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної 
загальної середньої освіти: 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 

«Сестринська справа» (бакалавр) (Списки додаються. 
Додаток 1). 

- Cпеціальність 224 «Технології медичної діагностики та 



лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика» 
(бакалавр) (Списки додаються. Додаток 2). 

 
2. Ухвалили:  Допустити абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра 

спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» на основі здобутого освітнього 
ступеня молодшого спеціаліста зі скороченими термінами 
підготовки до фахових випробувань. 
- за однорічною програмою навчання (Списки додаються. 

Додаток 3). 
- за дворічною програмою навчання (Списки додаються. 

Додаток 4). 
 

3. Ухвалили:  Допустити абітурієнтів для здобуття ступеня магістра 
спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» на основі здобутого освітнього 
ступеня бакалавра зі скороченими термінами підготовки до 
фахових випробувань (Списки додаються. Додаток 5). 

 
4. Ухвалили:  Допустити абітурієнтів здобуття ступеня бакалавра 

спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика» на 
основі здобутого освітнього ступеня молодшого спеціаліста 
до фахових випробувань (Списки додаються. Додаток 6). 
 

5. Ухвалили: Відповідно до рішення протоколу Приймальної комісії №8 
від 12.07.2017 року перераховані середні бали документів 
про освіту вступників.  

 
6. Ухвалили:   інформацію взяти до уваги для використання у подальшій 
роботі під час проведення вступної кампанії 2017 року. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії               В.Й. Шатило 
 
 
 
  



Витяг з протоколу № 17 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 26.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Тевс С.С.  

Порядок денний 

 
1. Про допуск абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра спеціальності 
223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» на основі 
здобутого освітнього ступеня молодшого спеціаліста зі скороченими 
термінами підготовки до вступних випробувань. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 

2. Про допуск абітурієнтів для здобуття ступеня магістра спеціальності 
223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» на основі 
здобутого освітнього ступеня бакалавра зі скороченими термінами 
підготовки до фахових випробувань. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
3. Про допуск абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра спеціальність 
224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація 
«Лабораторна діагностика» на основі здобутого освітнього ступеня 
молодшого спеціаліста зі скороченими термінами підготовки до вступних 
випробувань. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
4. Про перерахування середнього бала документів про освіту. 

                                Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
5. Про визначення квоти згідно показників регіонального замовлення. 
                         Інформація заступника голови Приймальної комісії Горай О.В. 
 
6. Ознайомлення з нормативними документами. 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 

1. Ухвалили: Допустити до здачі вступних фахових випробувань 
абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра спеціальності 
223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» на 
основі здобутого освітнього ступеню молодшого спеціаліста 
зі скороченими термінами підготовки, що подали заяви та 
документи до приймальної комісії у період з 12.07.17 р. по 
24.07.17 р.: 



 − за однорічною програмою навчання 74 абітурієнти; 
 − за дворічною програмою навчання 20 абітурієнтів. 

Всього – 94 абітурієнти. 
  (Списки додаються. Додаток 1). 

 
2. Ухвалили: Допустити до здачі вступних фахових випробувань 

абітурієнтів для здобуття ступеня магістра спеціальності 223 
«Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» на 
основі здобутого освітнього ступеню бакалавра зі 
скороченими термінами підготовки, що подали заяви та 
документи до приймальної комісії у період з 12.07.17 р. по 
24.07.1 р. – всього – 26 абітурієнтів. (Списки додаються. 
Додаток 2). 

3. Ухвалили: Допустити до здачі вступних іспитів абітурієнтів для 
здобуття ступеня бакалавра спеціальність 224 «Технології 
медичної діагностики та лікування» спеціалізація 
«Лабораторна діагностика» на основі здобутого освітнього 
ступеню молодшого спеціаліста зі скороченими термінами 
підготовки, що подали заяви та документи до приймальної 
комісії у період з 12.07.17 р. по 24.07.17 р.: 

 − за дворічною програмою навчання – 9 абітурієнтів. 
Всього – 9 абітурієнтів. 
(списки додаються. Додаток 3). 

  

4. Ухвалили: Відповідно до рішення протоколу Приймальної комісії №8 
від 12.07.2017 року перераховані середні бали документів 
про освіту вступників.  

 
5. Ухвалили: Визначити кількість місць для квоти-1:  

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та 
лікування (бакалавр), спеціалізація «Лабораторна 
діагностика» − 1 місце;  
Спеціальність 223 Медсестринство (бакалавр), спеціалізація 
«Сестринська справа» − 1 місце. 

 

6. Ухвалили: інформацію взяти до уваги для використання у подальшій 
                        роботі під час проведення вступної кампанії 2017 року. 
 

 

Голова приймальної комісії               В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 18 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 31.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Тевс С.С.  

Порядок денний 

1. Ознайомлення з нормативними документами. 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
2. Про розгляд проблеми, яка виникла при перевірці даних Конкурсних 
пропозицій (вступ на базі ПЗСО, освітній ступінь бакалавр). 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
3. Про повторну верифікацію присвоєння заявам вступників сільського 
коефіцієнту у розмірі 1,02. 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 

 

1.Ухвалили:   інформацію взяти до уваги для використання у подальшій 
роботі під час проведення вступної кампанії 2017 року. 
 

2.Ухвалили:   інформацію взяти до уваги. 
 

3.Ухвалили:  скасувати у заявах абітурієнтів необґрунтовано підтверджений 
                      сільський коефіцієнт у зв’язку з тим, що міста, селища міського 
                      типу та селища у складі міст та селищ міського типу не 
                      відносяться до сільських населених пунктів (Списки додаються). 
 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії               В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 19 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 01.08.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., Тевс С.С.  
 

Порядок денний 

 
1. Ознайомлення з нормативними документами. 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
2.Формування та оприлюднення рейтингових списків абітурієнтів на основі 
повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавр, 
рекомендованих до зарахування на бюджетні місця регіонального 
замовлення (відповідно до рейтингових списків). 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
3. Формування та оприлюднення рейтингових списків абітурієнтів 
спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» за 
освітнім ступенем бакалавр на базі здобутого освітнього ступеня молодшого 
спеціаліста зі скороченими термінами підготовки, що позитивно склали 
фахові вступні випробування, рекомендованих до зарахування на бюджетні 
місця регіонального замовлення (відповідно до рейтингових списків). 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
4. Формування та оприлюднення рейтингових списків абітурієнтів 
спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» 
спеціалізації «Лабораторна діагностика» за освітнім ступенем бакалавр на 
базі здобутого освітнього ступеня молодшого спеціаліста зі скороченими 
термінами підготовки, що позитивно склали фахові вступні випробування, 
рекомендованих до зарахування на  бюджетні місця регіонального 
замовлення (відповідно до рейтингових списків). 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
5. Формування та оприлюднення рейтингових списків абітурієнтів  
спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» за 
освітнім ступенем магістр на базі здобутого освітнього ступеня  бакалавра зі 
скороченими термінами підготовки, що позитивно склали фахові вступні 
випробування, рекомендованих до зарахування на бюджетні місця 
регіонального замовлення (відповідно до рейтингових списків). 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
 



 

1. Ухвалили:   інформацію взяти до уваги для використання у подальшій 
роботі під час проведення вступної кампанії 2017 року. 

 

2.Ухвалили: 1. Сформувати рейтингові списки абітурієнтів на основі повної 
загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня 
бакалавр (списки додаються). 
2. Надати рекомендації до зарахування на бюджетні місця 
регіонального замовлення абітурієнтам на основі повної 
загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня 
бакалавр: 
− спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» (бакалавр) (всього 20 осіб): вступ за 
квотою – 1 особа, за загальним конкурсом – 19 осіб. 
− спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика» (бакалавр) 
(всього 10 осіб): вступ за квотою – 1 особа, за загальним 
конкурсом – 9 осіб (Списки додаються. Додаток 1). 

 

3.Ухвалили: 1. Сформувати рейтингові списки абітурієнтів спеціальності 
223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» за 
освітнім ступенем бакалавр на базі здобутого освітнього 
ступеня молодшого спеціаліста зі скороченими термінами 
підготовки, що позитивно склали фахові вступні 
випробування (списки додаються). 
2. Надати рекомендації до зарахування на бюджетні місця 
регіонального замовлення абітурієнтам спеціальності 223 
«Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» за 
освітнім ступенем бакалавр на базі здобутого освітнього 
ступеня молодшого спеціаліста зі скороченими термінами 
підготовки: 
- за однорічною програмою навчання (всього 10 осіб): за 
загальним конкурсом – 10 осіб (прохідний бал 176,6); 
- за дворічною програмою навчання (всього 10 осіб): за 
загальним конкурсом – 10 осіб (прохідний бал 154,1) 
 (Списки додаються. Додаток 2). 

 

4.Ухвалили: 1. Сформувати рейтингові списки абітурієнтів спеціальності 
224 «Технології медичної діагностики та лікування» 
спеціалізації «Лабораторна діагностика» за освітнім ступенем 
бакалавр на базі здобутого освітнього ступеня молодшого 
спеціаліста зі скороченими термінами підготовки, що 
позитивно склали фахові вступні випробування (списки 
додаються). 
2. Надати рекомендації до зарахування на бюджетні місця 
регіонального замовлення абітурієнтам спеціальності 224 
«Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізації 



«Лабораторна діагностика» за освітнім ступенем бакалавр на 
базі здобутого освітнього ступеня молодшого спеціаліста зі 
скороченими термінами підготовки: 
- за дворічною програмою навчання (всього 5 осіб): за 
загальним конкурсом – 5 осіб (прохідний бал 160,1). 
 (Списки додаються. Додаток 3). 

 

5.Ухвалили: 1. Сформувати рейтингові списки абітурієнтів спеціальності 
223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» за 
освітнім ступенем магістр на базі здобутого освітнього 
ступеня бакалавра зі скороченими термінами підготовки, що 
позитивно склали фахові вступні випробування (списки 
додаються). 
2. Надати рекомендації до зарахування на бюджетні місця 
регіонального замовлення абітурієнтам спеціальності 223 
«Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» за 
освітнім ступенем магістр на базі здобутого освітнього 
ступеня бакалавра зі скороченими термінами підготовки 
(всього 13 осіб): за загальним конкурсом – 13 осіб (прохідний 
бал 237,5). 
(Списки додаються. Додаток 4). 
 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії               В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 20 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 04.08.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Левківська С.М., 

Галунець Л.Л., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., Тевс С.С.  
 

Порядок денний 

 
1. Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на 
бюджетні місця регіонального замовлення спеціальності 223 
«Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» за освітнім ступенем 
бакалавр на базі здобутого освітнього ступеня молодшого спеціаліста зі 
скороченими термінами підготовки, що позитивно склали фахові вступні 
випробування, та надання рекомендацій для зарахування на місця за 
контрактом (відповідно до рейтингових списків). 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 

 
2. Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на  
бюджетні місця регіонального замовлення спеціальності 224 «Технології 
медичної діагностики та лікування» спеціалізації «Лабораторна діагностика» 
за освітнім ступенем бакалавр на базі здобутого освітнього ступеня 
молодшого спеціаліста зі скороченими термінами підготовки, що позитивно 
склали фахові вступні випробування, та надання рекомендацій для 
зарахування на місця за контрактом (відповідно до рейтингових списків). 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 

 
3. Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на 
бюджетні місця регіонального замовлення спеціальності 
223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» за освітнім 
ступенем магістр на базі здобутого освітнього ступеня бакалавра зі 
скороченими термінами підготовки, що позитивно склали фахові вступні 
випробування, та надати рекомендації для зарахування на місця за 
контрактом (відповідно до рейтингових списків). 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 

1.Ухвалили: 1. Затвердити списки абітурієнтів, рекомендованих для 
зарахування на бюджетні місця регіонального замовлення 
спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізації 
«Сестринська справа» за освітнім ступенем бакалавр на базі 
здобутого освітнього ступеня молодшого спеціаліста зі 
скороченими термінами підготовки (Списки додаються. 
Додаток 1). 
2. Надати рекомендації до зарахування на місця за контрактом 



абітурієнтам спеціальності 223 «Медсестринство» 
спеціалізації «Сестринська справа» за освітнім ступенем 
бакалавр на базі здобутого освітнього ступеня молодшого 
спеціаліста зі скороченими термінами підготовки: 
- за однорічною програмою навчання (всього 20 осіб); 
- за дворічною програмою навчання (всього 62 особи) (Списки 
додаються. Додаток 2). 
 

2.Ухвалили: 1. Затвердити списки абітурієнтів, рекомендованих для 
зарахування на бюджетні місця регіонального замовлення 
спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування» спеціалізації «Лабораторна діагностика» за 
освітнім ступенем бакалавр на базі здобутого освітнього 
ступеня молодшого спеціаліста зі скороченими термінами 
підготовки (Списки додаються. Додаток 7). 
2. Надати рекомендації до зарахування на місця за контрактом 
абітурієнтам спеціальності 224 «Технології медичної 
діагностики та лікування» спеціалізації «Лабораторна 
діагностика» за освітнім ступенем бакалавр на базі здобутого 
освітнього ступеня молодшого спеціаліста зі скороченими 
термінами підготовки – всього 4 особи (Списки додаються. 
Додаток 3). 
 

3.Ухвалили: 1. Затвердити списки абітурієнтів, рекомендованих для 
зарахування на бюджетні місця регіонального замовлення 
спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізації 
«Сестринська справа» за освітнім ступенем магістр на базі 
здобутого освітнього ступеня  бакалавра зі скороченими 
термінами підготовки (Списки додаються. Додаток 4). 
2. Надати рекомендації до зарахування на місця за контрактом 
абітурієнтам спеціальності 223 «Медсестринство» 
спеціалізації «Сестринська справа» за освітнім ступенем 
магістр на базі здобутого освітнього ступеня бакалавра зі 
скороченими термінами підготовки (всього 12 осіб). (Списки 
додаються. Додаток 5). 
 

Голова приймальної комісії     В.Й.Шатило 
 
 

 

 

  



Витяг з протоколу № 21 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 07.08.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Горай О.В., Левківська С.М., Галунець Л.Л., 

Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., Тевс С.С.  
 

Порядок денний 

 

1. Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на 
бюджетні місця регіонального замовлення на основі повної загальної 
середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавр та надання 
рекомендацій для зарахування на місця за контрактом (відповідно до 
рейтингових списків). 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
2. Ознайомлення з нормативними документами. 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 

1.Ухвалили: 1. Затвердити списки абітурієнтів, рекомендованих для 
зарахування на бюджетні місця регіонального замовлення на 
основі повної загальної середньої освіти для здобуття 
освітнього ступеня бакалавр (Списки додаються. Додаток 1). 
2. Надати рекомендації до зарахування на місця за контрактом 
абітурієнтам на основі повної загальної середньої освіти для 
здобуття освітнього ступеня бакалавр:  
- спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика» (всього 
20 осіб). 
- спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» (всього 40 осіб). (Списки додаються. 
Додаток 2). 

 
2.Ухвалили: інформацію взяти до уваги для використання у подальшій 
роботі під час проведення вступної кампанії 2017 року. 
 
 
Голова приймальної комісії     В.Й.Шатило 
 
 

  



Витяг з протоколу № 22 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 11.08.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Горай О.В., Левківська С.М., Галунець Л.Л., 

Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., Тевс С.С.  
 

Порядок денний 

1. Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на 
контрактну форму навчання спеціальності 223 «Медсестринство» 
спеціалізації «Сестринська справа» за освітнім ступенем бакалавр на базі 
здобутого освітнього ступеня молодшого спеціаліста зі скороченими 
термінами підготовки, що позитивно склали фахові вступні випробування 
(відповідно до рейтингових списків). 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 

 
2. Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на 
контрактну форму навчання спеціальності 223 «Медсестринство» 
спеціалізації «Сестринська справа» за освітнім ступенем магістр на базі 
здобутого освітнього ступеня  бакалавра зі скороченими термінами 
підготовки, що позитивно склали фахові вступні випробування (відповідно 
до рейтингових списків). 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
3. Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на 
контрактну форму навчання спеціальності 224 «Технології медичної 
діагностики та лікування» спеціалізації «Лабораторна діагностика» за 
освітнім ступенем бакалавр на базі здобутого освітнього ступеня молодшого 
спеціаліста зі скороченими термінами підготовки, що позитивно склали 
фахові вступні випробування (відповідно до рейтингових списків). 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
4. Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на 
контрактну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для 
здобуття освітнього ступеня бакалавр (відповідно до рейтингових списків). 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
5. Ознайомлення з нормативними документами. 
                                    Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
6. Про дозвіл на переведення на вакантні місця регіонального замовлення 
осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб. 
                         Інформація заступника голови Приймальної комісії Горай О.В. 
 



По першому питанню 

Ухвалили: Затвердити списки абітурієнтів, рекомендованих для 
зарахування на контрактну форму навчання спеціальності 
223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» за 
освітнім ступенем бакалавр на базі здобутого освітнього 
ступеня молодшого спеціаліста зі скороченими термінами 
підготовки, що позитивно склали фахові вступні 
випробування: 
- за однорічною програмою навчання;  
- за дворічною програмою навчання (Списки додаються. 
Додаток 1). 

 
По другому питанню 

Ухвалили: Затвердити списки абітурієнтів, рекомендованих для 
зарахування на контрактну форму навчання спеціальності 
223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» за 
освітнім ступенем магістр на базі здобутого освітнього 
ступеня бакалавра зі скороченими термінами підготовки, що 
позитивно склали фахові вступні випробування (Списки 
додаються. Додаток 2). 

 
По третьому питанню 

Ухвалили: Затвердити списки абітурієнтів, рекомендованих для 
зарахування на контрактну форму навчання спеціальності 
224 «Технології медичної діагностики та лікування» 
спеціалізації «Лабораторна діагностика» за освітнім ступенем 
бакалавр на базі здобутого освітнього ступеня молодшого 
спеціаліста зі скороченими термінами підготовки, що 
позитивно склали фахові вступні випробування (Списки 
додаються. Додаток 3). 

 
По четвертому питанню 

Ухвалили: Затвердити списки абітурієнтів, рекомендованих для 
зарахування на контрактну форму навчання на основі повної 
загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня 
бакалавр: 
- спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика»; 
- спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» (Списки додаються. Додаток 4). 

 

По п’ятому питанню 

Ухвалили: інформацію взяти до уваги для використання у подальшій роботі  
під час проведення вступної кампанії 2017 року. 

 

 

 



По шостому питанню 

Ухвалили: Затвердити списки рекомендованих на переведення на 
вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані 
на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі 
повної загальної середньої освіти спеціальності 223 
«Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» за 
освітнім ступенем бакалавр та спеціальності 224 «Технології 
медичної діагностики та лікування» спеціалізації 
«Лабораторна діагностика» за освітнім ступенем бакалавр. 
(Списки додаються. Додаток 5). 

 
 
 
 
 
Голова приймальної комісії     В.Й.Шатило 
 

 
  



Витяг з протоколу № 23 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 17.08.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Горай О.В., Левківська С.М., Галунець Л.Л., 

Тевс С.С.  
 

Порядок денний 

1. Про переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які 
зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб. 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
2. Про неможливість реалізації підписання наказу до зарахування на місця 
регіонального замовлення №173-у. 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 
3. Про порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, 
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців. 
                                     Інформація відповідального секретаря Левківської С.М. 
 

По першому питанню 

Ухвалили: Перевести на вакантні місця регіонального замовлення осіб, 
які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних 
осіб на основі повної загальної середньої освіти спеціальності 
223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» за 
освітнім ступенем бакалавр та спеціальності 224 «Технології 
медичної діагностики та лікування» спеціалізації 
«Лабораторна діагностика» за освітнім ступенем бакалавр. 
(Списки додаються. Додаток 1). 

 

По другому питанню 

Ухвалили: Розглянути та визначити подальші дії приймальної комісії. 
 
По третьому питанню 

Ухвалили: Інформацію взяти до уваги. 
 
 
 
 
 
Голова приймальної комісії     В.Й.Шатило 
 

  



Витяг з протоколу № 24 
засідання приймальної комісії 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 31.08.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Поплавська С.Д., Галунець Л.Л., 

Овчиннікова Н.П., Тевс С.С.  
 

Порядок денний 

 

1. Рекомендації до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних 
осіб студентки Індик Є.Б. спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізації 
«Сестринська справа» за освітнім ступенем бакалавр на базі здобутого 
освітнього ступеня молодшого спеціаліста зі скороченим терміном 
підготовки. 
              Інформація заступника відповідального секретаря Поплавської С.Д. 
 
 

По першому питанню 
Ухвалили: Зарахувати на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб 

студентку Індик Єлизавету Богданівну спеціальності 
223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» за 
освітнім ступенем бакалавр. 

 
 
 
 
 
 
Голова приймальної комісії     В.Й.Шатило 
 
 
 
 



Витяг з протоколу № 1 
засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 17.11.2016 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 
Порядок денний 

1. Затвердження графіка проведення Днів відкритих дверей. 
         Інформація відповідального секретаря Приймальної комісії Горбач Л.М. 
 
2. Розміщення рекламних матеріалів у засобах масової інформації. 

                    Інформація заступника голови Приймальної комісії Горай О.В. 
 

1. Ухвалили: Затвердити графік проведення Днів відкритих дверей та 
призначити відповідальними: 
19.11.2016 р. о 12:00 -      Горай О.В., Левківська С.М.,  
                                           Хватова О.О. 
17.12.2016 р. о 12:00 -      Яворський П.В., Левківська С.М., 
                                           Хватова О.О. 
21.01.2017 р. о 12:00 -      Свиридюк В.З., Левківська С.М, 
                                           Хватова О.О. 
25.02.2017 р. о 12:00 -      Піскарьова А.І., Левківська С.М, 
                                           Хватова О.О. 
18.03.2017 р. о 12:00 -      Гордійчук С.В., Левківська С.М.,  
                                           Хватова О.О.     
29.04.2017 р. о 12:00 -      Шарлович З.П., Левківська С.М.,  
                                           Хватова О.О. 
20.05.2017 р. о 12:00 -      Косенко В.М., Левківська С.М.,  
                                           Хватова О.О. 
10.06.2017 р. о 12:00 -      Поплавська С.Д., Левківська С.М.,  
                                           Хватова О.О. 

2. Ухвалили: інформувати громадськість про дні відкритих дверей через 
ЗМІ, розміщувати інформацію про умови вступу та інші 
рекламні матеріали у газетах «Пульс», «Ехо», 
«Житомирщина», «20 хвилин»; в інформаційних довідниках 
навчальних закладів «Абітурієнт-2017», «Довідник 
абітурієнта» (вид-во «Торба») та у довіднику Вищих та 



професійних навчальних закладів України 2016-2017 р.; на 
телеканалах «СК1», «Інтер», «СТБ», «ТРК Україна», «1+1» 
на обласному радіо та радіо Люкс-FM. 

 
Голова приймальної комісії               В.Й. Шатило 
 
 
  



Витяг з протоколу № 2 
засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 16.03.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

Порядок денний 

1. Затвердження плану роботи Приймальної комісії з підготовки до прийому 
абітурієнтів на навчання у 2017 році. 
         Інформація відповідального секретаря Приймальної комісії Горбач Л.М. 
 
2. Про форму проведення вступних іспитів. 
          Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
3. Про затвердження порядку проведення вступних випробувань в коледжі 
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної 
ради. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
4. Про затвердження Положення про проведення письмового тестового 
екзамену з української мови у коледжі КВНЗ «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради.                    
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
5. Про затвердження Програми вступного випробування з української мови 
для абітурієнтів, що вступають на основі базової загальної середньої освіти. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
6. Про затвердження Положення про проведення письмового тестового 
екзамену з біології у коледжі КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради.                    
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
7. Про затвердження Програми вступного випробування з біології для 
абітурієнтів, що вступають на основі базової загальної середньої освіти. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
8. Про затвердження Програми творчого конкурсу (мануальні здібності) зі 
спеціальності 221 «Стоматологія» спеціалізація «Стоматологія ортопедична» 
кваліфікація – зубний технік. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 



9. Про затвердження Положення про проведення вступного випробування у 
формі співбесіди у коледжі КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради.  
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
10. Про затвердження екзаменаційних матеріалів на 2017 рік. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
11. Ознайомлення з нормативними документами. 
         Інформація відповідального секретаря Приймальної комісії Горбач Л.М. 
 

1. Ухвалили: прийняти до виконання запропонований план роботи 
Приймальної комісії коледжу КВНЗ «Житомирський 
інститут медсестринства» Житомирської обласної ради з 
підготовки до прийому абітурієнтів на навчання у 2017 році.  

 

2. Ухвалили: Пропозиції заступника голови Приймальної комісії взяти за 
основу. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

3. Ухвалили: схвалити та затвердити Порядок проведення вступних 
випробувань у коледжі КВНЗ «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради. 

4.Ухвалили: схвалити та затвердити Положення про проведення 
письмового тестового екзамену з української мови у коледжі 
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради. 

5.Ухвалили: схвалити та затвердити Програму вступного випробування з 
української мови для абітурієнтів, що вступають на основі 
базової загальної середньої освіти. 

6.Ухвалили: схвалити та затвердити Положення про проведення 
письмового тестового екзамену з біології у коледжі КВНЗ 
«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської 
обласної ради. 

7.Ухвалили: схвалити та затвердити Програму вступного випробування з 
біології для абітурієнтів, що вступають на основі базової 
загальної середньої освіти. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8.Ухвалили: 

 
 
 
 
9.Ухвалили: 

 

схвалити та затвердити Програму творчого конкурсу 
(мануальні здібності) зі спеціальності 221 «Стоматологія» 
спеціалізація «Стоматологія ортопедична» кваліфікація – 
зубний технік. 
 
схвалити та затвердити Положення про проведення 
вступного випробування у формі співбесіди у коледжі КВНЗ 
«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської 
обласної ради.  
 

10.Ухвалили: 

 

 

11.Ухвалили: 

схвалити та затвердити екзаменаційні матеріали на 2017 рік. 
 
 
інформацію взяти до уваги для використання у подальшій 
роботі під час проведення вступної кампанії 2017 року. 
 
 
Голова приймальної комісії          В.Й. Шатило 
 



Витяг з протоколу № 3 
засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 20.04.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

Порядок денний 

1. Про затвердження «Положення про апеляційну комісію». 
                    Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
2. Про затвердження Положення про підготовчі курси до вступу в коледж 
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної 
ради. 
                    Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
3. Про організацію проведення консультативних занять по підготовці до 
вступу в коледж у 2017 році. 
                     Інформація заступника відповідального секретаря Хватової О.О. 
 
4. Щодо реєстрації додаткових робочих місць для роботи в Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти. 
         Інформація відповідального секретаря Приймальної комісії Горбач Л.М. 
 

1. Ухвалили:    схвалити та затвердити «Положення про апеляційну 
комісію». 
 

 

3. Ухвалили: Затвердити графік проведення консультативних занять по 
підготовці до вступу в коледж КВНЗ «Житомирський 
інститут медсестринства» Житомирської обласної ради у 
2017 році (Графік додається). 

4. Ухвалили: 

 

Призначити відповідальних за внесення відомостей та даних 
до ЄДЕБО: 
1. Волошенюк О.А.– адміністратор  
2. Вознюк Ю.М. – оператор  
3. Піскорський Є.Ю. – оператор  

2. Ухвалили: схвалити та затвердити Положення про підготовчі курси до 
вступу в коледж КВНЗ «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради. 
 



4. Риженко О.В. – оператор  
5. Левківська С.М. – оператор 
6. Журавська Л.Л. – оператор  
7. Поплавська С.Д. – оператор  
8. Горбач Л.М.– оператор  
9. Житнікова Т.О. – оператор 
10. Хватова О.О. – оператор  

 

Голова приймальної комісії                В.Й. Шатило 
  



Витяг з протоколу № 4 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 18.05.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

Порядок денний 

1.Про забезпечення заходів з метою попередження корупційних дій під час 
вступної кампанії 2017. 

                                     Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
2.Про підготовку членів технічної комісії до роз’яснювальної роботи серед 
абітурієнтів щодо особливостей вступної кампанії 2017 року. 

           Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
3.Про підготовку до організації чіткої пропускної системи до навчального 
закладу під час вступної кампанії 2017. 

                                     Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
4.Про встановлення «скриньки довіри». 

             Інформація заступника відповідального секретаря Хватової О.О. 
 

1.Ухвалили: Інформацію про попередження виникнення корупційних дій 
під час проведення вступної кампанії 2017 року взяти до 
відому. Відповідальність за проведення інструктажів покласти 
на заступника голови приймальної комісії Гордійчук С.В. 

2.Ухвалили: Провести інструктаж серед членів технічної комісії з метою 
підготовки до проведення роз’яснювальної роботи серед 
абітурієнтів щодо особливостей вступної кампанії 2017 року. 
Відповідальність за проведення інструктажів покласти на 
відповідального секретаря приймальної комісії Горбач Л.М. 

3.Ухвалили: Затвердити чітку пропускну систему до навчального закладу 
під час вступної кампанії 2017. Відповідальність за 
забезпечення проведення чіткої пропускної системи до 
навчального закладу під час вступної кампанії 2017 покласти 
на заступника відповідального секретаря приймальної комісії 
Хватову О.О. 

4.Ухвалили: 

 
Установити «скриньку довіри» з метою своєчасної реакції на 
зауваження, скарги, пропозиції абітурієнтів та батьків. 

 
Голова приймальної комісії                      В.Й. Шатило 

  



Витяг з протоколу № 5 
засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 16.06.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

Порядок денний 

 
1. Про створення Приймальної комісії Коледжу КВНЗ «Житомирський 
інститут медсестринства» Житомирської обласної ради на 2017 н.р. з метою 
належного забезпечення якісного набору абітурієнтів.   
                                        Інформація голови Приймальної комісії Шатило В.Й. 
 
2. Ознайомлення членів Приймальної комісії з нормативними документами, 
розпорядженнями та постановами стосовно діяльності Приймальної комісії та 
прийому студентів до Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради у 2017 році. 
                   Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В. 
 
3. Про затвердження Правил прийому до Коледжу КВНЗ «Житомирський 
інститут медсестринства» Житомирської обласної ради у 2017 році. 
                         Інформація заступника голови Приймальної комісії Горай О.В. 
 
4. Обговорення та затвердження «Положення про Приймальну комісію 
Коледжу Комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради. 
         Інформація відповідального секретаря Приймальної комісії Горбач Л.М. 

 

1. Ухвалили: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Інформацію голови Приймальної комісії прийняти до 
відому. 
2. Схвалити та затвердити склад Приймальної комісії та 
розподіл обов’язків між членами Приймальної комісії згідно 
наказу №115-у від 08.06.2017 р.: 
 
Голова Приймальної  
комісії -                            Шатило В.Й., ректор  
Заступник голови -         Гордійчук С.В., проректор з 
                                          навчальної роботи 
Заступник голови -         Горай О.В., проректор з гуманітарної              
                                          освіти та виховання і міжнародного      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          співробітництва 
Відповідальний  
секретар -                         Горбач Л.М., завідувач  
                                          навчально-виробничої практики 
Заступник   
відповідального  
секретаря -                        Хватова О.О., лаборант 
 
Члени комісії: 

- Піскарьова А.І. -    директор коледжу 
- Овчиннікова Н.П. - помічник ректора з кадрової роботи 
- Алексеєва Ю.В.-     юрисконсульт, представник ППО 

                                           cпівробітників 
- Остапчук В.О.-    представник студентської  

                                           ради інституту.    
2. Ухвалили: керуватися у роботі Приймальної комісії нормативними 

документами, розпорядженнями та постановами стосовно 
діяльності Приймальної комісії та прийому абітурієнтів до 
коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради у 2017 році. 

 
3. Ухвалили: 1. Схвалити та затвердити Правила прийому до коледжу 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради у 2017 році. 
2. Довести Правила прийому до коледжу КВНЗ 
«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської 
обласної ради у 2017 році до відома абітурієнтів шляхом 
розміщення на інформаційній дошці та сайті навчального 
закладу. 

 
Голова приймальної комісії                       В.Й. Шатило 
  

4. Ухвалили: 1.Схвалити та затвердити «Положення про Приймальну 
комісію Коледжу Комунального вищого навчального закладу 
«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської 
обласної ради. 
2. Довести Положення про приймальну комісію до Коледжу 
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради у 2017 році до відома 
абітурієнтів шляхом розміщення на сайті навчального 
закладу. 



 
Витяг з протоколу № 6 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 21.06.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

Порядок денний 

3. Про орієнтований розклад вступних випробувань вступної кампанії 2017. 
           Інформація заступника голови Приймальної комісії Гордійчук С.В.   

 
2. Про затвердження вартості навчання у 2017 році. 
         Інформація відповідального секретаря Приймальної комісії Горбач Л.М. 
 
3. Ознайомлення з нормативними документами. 
         Інформація відповідального секретаря Приймальної комісії Горбач Л.М. 
 

1. Ухвалили: 

 

Затвердити розклад вступних випробувань вступної кампанії 
2017 та розмістити на інформаційній дошці та сайті 
навчального закладу. 

 

2. Ухвалили: 
Затвердити вартість контрактної форми навчання на 
2017/2018 навчальний рік КВНЗ «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради. 

 

 
 
 
 
Голова приймальної комісії     В.Й.Шатило 
 
 
  

3. Ухвалили: інформацію взяти до уваги для використання у подальшій 
роботі під час проведення вступної кампанії 2017 року. 
 
 



Витяг з Протоколу № 7 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 01.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 
 

Порядок денний 

1. Розгляд Акту про роботу системи ЄДЕБО. 
                                           Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М.. 
 
2. Про перевірку середнього балу документа про освіту. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
3. Ознайомлення з формами документів для проведення вступної кампанії.   
                                           Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
 

1. Ухвалили: Дану інформацію взяти до уваги.  
 

2. Ухвалили: Приймальній комісії здійснювати перевірку середнього бала 
документа про освіту, (обчислювати в разі відсутності), 
результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і 
вноситься до Єдиної бази.  
 

3. Ухвалили: 1. Редагувати форму №Н-1.02   
2. Виключити з журналу реєстрації вступників у 2017 році на 
основі базової загальної середньої освіти такі графи: 
пріоритетність заяви; номер сертифіката ЗНО, номер заяви з 
ЄДЕБО змінено на порядковий номер особової справи.  

 
 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 8 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 02.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

 

Порядок денний 

 
1. Розгляд Акту про роботу системи ЄДЕБО. 
                                           Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
 

1. Ухвалили: Дану інформацію взяти до уваги.  
 
 
 
 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 9 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 03.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 
 

Порядок денний 

1. Розгляд Акту про роботу системи ЄДЕБО. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
2. Про допуск абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти до 
вступних випробувань. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
3. Про перерахування середнього бала документів про освіту. 
                                                  Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 

 
 

1. Ухвалили: Дану інформацію взяти до уваги.  
 

2. Ухвалили: Допустити абітурієнтів до вступних випробувань на основі 
базової загальної середньої освіти: 

 - Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Лікувальна справа» (Списки додаються. Додаток 1)  
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» (Списки додаються. Додаток 2) 

 - Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія ортопедична» (Списки додаються. Додаток 
3). 

 - Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія» (Списки додаються. Додаток 4). 

  
3. Ухвалили: Відповідно до рішення протоколу Приймальної комісії №7 від 
                         01.07.2017 року перераховані середні бали документів про 
                         освіту вступників.  
 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
  



Витяг з протоколу № 10 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 04.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

 

Порядок денний 

 
1. Розгляд Акту про роботу системи ЄДЕБО. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 

 

1. Ухвалили: 

 
Дану інформацію взяти до уваги.  

 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 11 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 05.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

 

Порядок денний 

 
1. Розгляд Акту про роботу системи ЄДЕБО. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
 

1. Ухвалили: Дану інформацію взяти до уваги.  
 
 
 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 12 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 06.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

Порядок денний 

 
1. Розгляд Акту про роботу системи ЄДЕБО. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
2. Про допуск абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти до 
вступних випробувань. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
3. Про перерахування середнього бала документів про освіту. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 

1. Ухвалили: Дану інформацію взяти до уваги.  
 

2. Ухвалили: Допустити абітурієнтів до вступних випробувань на основі 
базової загальної середньої освіти: 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Лікувальна справа» (Списки додаються. Додаток 1)  
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» (Списки додаються. Додаток 2) 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія ортопедична» (Списки додаються. Додаток 
3). 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія» (Списки додаються. Додаток 4). 

 

3. Ухвалили: Відповідно до рішення протоколу Приймальної комісії №7 від 
                         01.07.2017 року перераховані середні бали документів про 
освіту 
                         вступників.  
 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
  



Витяг з протоколу № 13 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 07.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

Порядок денний 

1. Про допуск абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти до 
вступних випробувань. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
2. Про перерахування середнього бала документів про освіту. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 

1. Ухвалили: Допустити абітурієнтів до вступних випробувань на основі 
базової загальної середньої освіти: 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Лікувальна справа» (Списки додаються. Додаток 1)  
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» (Списки додаються. Додаток 2) 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія ортопедична» (Списки додаються. Додаток 3). 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія» (Списки додаються. Додаток 4). 

 
2. Ухвалили: Відповідно до рішення протоколу Приймальної комісії №7 від 
                        01.07.2017 року перераховані середні бали документів про 
освіту 
                        вступників.  
 
 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
  



Витяг з протоколу № 14 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 10.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

Порядок денний 

1. Про допуск абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти до 
вступних випробувань. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
2. Про перерахування середнього бала документів про освіту. 
                                           Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 

1. Ухвалили: Допустити абітурієнтів до вступних випробувань на основі 
базової загальної середньої освіти: 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Лікувальна справа» (Списки додаються. Додаток 1)  
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» (Списки додаються. Додаток 2) 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія ортопедична» (Списки додаються. Додаток 3). 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія» (Списки додаються. Додаток 4). 

 
2. Ухвалили: Відповідно до рішення протоколу Приймальної комісії №7 від 
                        01.07.2017 року перераховані середні бали документів про 
                       освіту вступників.  
 
 
 
 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 

  



Витяг з протоколу № 15 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 13.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

Порядок денний 

1. Про допуск абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти до 
вступних випробувань. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
2. Розгляд Акту про роботу системи ЄДЕБО. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
3. Розгляд клопотання про роботу системи ЄДЕБО. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
4. Про перерахування середнього бала документів про освіту. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 

1. Ухвалили: Допустити абітурієнтів до вступних випробувань на основі 
базової загальної середньої освіти: 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Лікувальна справа» (Списки додаються. Додаток 1)  
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» (Списки додаються. Додаток 2) 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія ортопедична» (Списки додаються. Додаток 3). 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія» (Списки додаються. Додаток 4). 

 
2. Ухвалили: Дану інформацію взяти до уваги.  
 
3. Ухвалили:    Дану інформацію взяти до уваги. 
 
4. Ухвалили: Відповідно до рішення протоколу Приймальної комісії №7 від 
                         01.07.2017 року перераховані середні бали документів про 
освіту 
                         вступників. 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
  



Витяг з протоколу № 16 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 14.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

Порядок денний 

1. Про допуск абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти до 
вступних випробувань. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
2. Про допуск до участі у творчому конкурсі (мануальні здібності) абітурієнтів 
на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої 
освіти (спеціальність «Стоматологія ортопедична»). 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
3. Про допуск абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти до 
участі в конкурсі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 

 
4. Ознайомлення з нормативними документами. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
5. Про перерахування середнього бала документів про освіту. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
6. Розгляд Акту про роботу системи ЄДЕБО. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 

1. Ухвалили: Допустити до здачі вступних іспитів абітурієнтів на основі 
базової загальної середньої освіти, які подали заяви та 
документи до приймальної комісії у період з 01.07.17 р. по 
14.07.17 р. на спеціалізації: 
- лікувальна справа 304 абітурієнти 
- сестринська справа 289 абітурієнтів 
- стоматологія 165 абітурієнтів 
- стоматологія ортопедична 44 абітурієнти 
Всього – 802 абітурієнтів (списки додаються).  
(Додаток 1). 
 

2. Ухвалили:  

 

Допустити абітурієнтів до участі у творчому конкурсі 
(мануальні здібності) на основі базової загальної середньої 



 

 

 

 

 

3. Ухвалили: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ухвалили: 

освіти (спеціальність 223 «Стоматологія» спеціалізація  
«Стоматологія ортопедична»): 

- Спеціалізація «Стоматологія ортопедична» (на основі 
базової загальної середньої) (Списки додаються. Додаток 
2). 

 

Допустити абітурієнтів до участі в конкурсі сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної 
загальної середньої освіти: 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Лікувальна справа» (Списки додаються). 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Акушерська справа» (Списки додаються). 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія ортопедична» (Списки додаються). 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія» (Списки додаються). 
(Додоток 3) 
Інформацію взяти до відома. 

 
5. Ухвалили: Відповідно до рішення протоколу Приймальної комісії №7 

від 01.07.2017 року перераховані середні бали документів 
про освіту вступників.  
 

6. Ухвалили: Дану інформацію взяти до уваги.  
 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 17 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 15.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

 

Порядок денний 

1. Розгляд Акту про роботу системи ЄДЕБО. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 

 

 

 

1. Ухвалили: 

 
 
 
Дану інформацію взяти до уваги.  

 

 

Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
 

  



Витяг з протоколу № 18 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 16.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

 

Порядок денний 

1. Розгляд Акту про роботу системи ЄДЕБО. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
 

1. Ухвалили: Дану інформацію взяти до уваги.  
 
 
 
 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 19 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 17.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

 

Порядок денний 

1. Про допуск абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти до 
участі в конкурсі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 

 
2. Про перерахування середнього бала документів про освіту. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
3. Розгляд Акту про роботу системи ЄДЕБО. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 

1. Ухвалили: Допустити абітурієнтів до участі в конкурсі сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної 
загальної середньої освіти: 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Лікувальна справа» (Списки додаються). 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Акушерська справа» (Списки додаються). 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія ортопедична» (Списки додаються). 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія» (Списки додаються). 
(Додоток 1) 

 
2. Ухвалили: Відповідно до рішення протоколу Приймальної комісії №7 

від 01.07.2017 року перераховані середні бали документів 
про освіту вступників.  
 

3. Ухвалили: Дану інформацію взяти до уваги.  
 

Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 20 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 20.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

Порядок денний 

1. Про допуск абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти до 
участі в конкурсі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 

 
2. Про перерахування середнього бала документів про освіту. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
3. Про допуск до складання пропущеного вступного іспиту абітурієнта 
Вахоніної А.І. за наявності поважної причини 

                                        Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 

1. Ухвалили: Допустити абітурієнтів до участі в конкурсі сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної 
загальної середньої освіти: 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Лікувальна справа» (Списки додаються). 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Акушерська справа» (Списки додаються). 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія ортопедична» (Списки додаються). 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія» (Списки додаються). 
(Додоток 1) 
 

2. Ухвалили: Відповідно до рішення протоколу Приймальної комісії №7 
від 01.07.2017 року перераховані середні бали документів про 
освіту вступників.  

 

3. Ухвалили: 

 

 

 
Дозволити здати вступний іспит абітурієнтці Вахоніній А.І. 
за наявності поважної причини 21.07.2016 р. (медична 
довідка додається). 

Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
  



Витяг з протоколу № 21 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 22.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

 

Порядок денний 

1. Формування рейтингових списків абітурієнтів на основі базової загальної 
середньої освіти, що позитивно склали вступні іспити. 

                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 

 

1. Ухвалили: 1. Сформувати рейтингові списки абітурієнтів на основі 
базової загальної середньої освіти, що позитивно склали 
вступні іспити (списки додаються). 
 

 

 
 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 22 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 23.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

Порядок денний 

1. Про допуск абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти до 
участі в конкурсі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 

 
2. Про перерахування середнього бала документів про освіту. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 

1. Ухвалили: Допустити абітурієнтів до участі в конкурсі сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної 
загальної середньої освіти: 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Лікувальна справа» (Списки додаються). 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Акушерська справа» (Списки додаються). 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія ортопедична» (Списки додаються). 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія» (Списки додаються). 
(Додоток 1) 
 

2. Ухвалили: Відповідно до рішення протоколу Приймальної комісії №7 
від 01.07.2017 року перераховані середні бали документів про 
освіту вступників.  
 

Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 23 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 24.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

 

Порядок денний 

1. Формування та оприлюднення рейтингових списків абітурієнтів на основі 
базової загальної середньої освіти, що позитивно склали вступні іспити, 
рекомендованих до зарахування на бюджетні місця регіонального замовлення 
(відповідно до рейтингових списків). 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
2. Формування та оприлюднення рейтингових списків абітурієнтів на основі 
базової загальної середньої освіти (спеціальність 221 «Стоматологія», 
спеціалізації «Стоматологія ортопедична» та «Стоматологія»), що позитивно 
склали вступні іспити, рекомендованих до зарахування на контрактну форму 
навчання (відповідно до рейтингових списків). 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
3. Про неможливість формування рейтингових списків абітурієнтів у системі 
ЄДЕБО на основі базової загальної середньої освіти, що позитивно склали 
вступні іспити.  
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
4. Про визначення квоти згідно показників регіонального замовлення. 
                         Інформація заступника голови Приймальної комісії Горай О.В. 

 

1. Ухвалили: 1. Сформувати рейтингові списки абітурієнтів на основі 
базової загальної середньої освіти, що позитивно склали 
вступні іспити (списки додаються). 
2. Надати рекомендації до зарахування на бюджетні місця 
регіонального замовлення абітурієнтам на основі базової 
загальної середньої освіти спеціальності 223 
«Медсестринство»: 
- спеціалізація «Лікувальна справа» (всього 30 осіб): вступ за 
квотою – 1 особа (прохідний бал 27,4), за загальним 
конкурсом – 29осіб (прохідний бал 26,2). 
- спеціалізація «Сестринська справа» (всього 34 особи): вступ  
за квотою – 1 особа (прохідний бал 28,2), за загальним 
конкурсом – 33 особи (прохідний бал 23,2). 
(Списки додаються. Додаток 1). 

 
2. Ухвалили: 1. Сформувати рейтингові списки абітурієнтів на основі 



базової загальної середньої освіти, що позитивно склали 
вступні іспити (списки додаються). 
2. Надати рекомендації до зарахування на контрактну форму 
навчання абітурієнтам на основі базової загальної середньої 
освіти спеціальності 221 «Стоматологія»: 
- спеціалізація «Стоматологія» (всього 60 осіб).  
- спеціалізація «Стоматологія ортопедична» (всього 30 осіб). 
(Списки додаються. Додаток 2). 

 
3. Ухвалили: Дану інформацію взяти до уваги. 
 

 

4. Ухвалили: 

 
Визначити кількість місць для квоти-1:  

− Спеціальність 223 Медсестринство, спеціалізація 
«Лікувальна справа» на основі базової загальної 
середньої освіти − 1 місце;  

− Спеціальність 223 Медсестринство, спеціалізація 
«Сестринська справа» − 1 місце. 

− Спеціальність 223 Медсестринство, спеціалізація 
«Лікувальна справа» на основі повної загальної 
середньої освіти для здобуття ОКР молодший 
спеціаліст− 1 місце;  

− Спеціальність 223 Медсестринство, спеціалізація 
«Акушерська справа» на основі повної загальної 
середньої освіти для здобуття ОКР молодший 
спеціаліст− 1 місце;  

 
 
 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 24 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 26.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

Порядок денний 

1. Про допуск абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти до 
участі в конкурсі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. 
                                              Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 

 
2. Про перерахування середнього бала документів про освіту. 
                                              Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 

1. Ухвалили: Допустити абітурієнтів до участі в конкурсі сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної 
загальної середньої освіти: 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Лікувальна справа» (Списки додаються). 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Акушерська справа» (Списки додаються). 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія ортопедична» (Списки додаються). 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія» (Списки додаються). 
(Додоток 1) 
 

2. Ухвалили: Відповідно до рішення протоколу Приймальної комісії №7 
від 01.07.2017 року перераховані середні бали документів про 
освіту вступників.  
 

 
 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 25 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 28.07.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

Порядок денний 

 

1. Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на 
бюджетні місця регіонального замовлення на основі базової загальної 
середньої освіти та надання рекомендацій для зарахування на місця за 
контрактом на основі базової загальної середньої освіти абітурієнтам, що 
позитивно склали вступні іспити (відповідно до рейтингових списків). 

                                  Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 

 

1. Ухвалили: 1. Затвердити списки абітурієнтів, рекомендованих для 
зарахування на бюджетні місця регіонального замовлення на 
основі базової загальної середньої освіти (списки додаються. 
Додаток 1). 
2. Надати рекомендації до зарахування на місця за контрактом 
абітурієнтам на основі базової загальної середньої освіти: 
− спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Лікувальна справа» (всього 60 осіб) прохідний бал 26,2; 
− спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Сестринська справа» (всього 116 осіб) прохідний бал 23,2; 
− спеціальності 221 «Стоматологія» спеціалізація  
«Стоматологія» (всього 60 осіб) прохідний бал 18,7; 
− спеціальності 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія ортопедична» (всього 30 осіб) прохідний бал 
18. Списки додаються. Додаток 2 
 

 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 26 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 29.07.2017 р. 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Піскарьова А.І., 

Горбач Л.М., Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 
Алексеєва Ю.В., Остапчук В.О.  

 

Порядок денний 

1. Про допуск абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти до 
участі в конкурсі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 

 
2. Про перерахування середнього бала документів про освіту. 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
3. Ознайомлення з нормативними документами. 
                                           Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 

 

1. Ухвалили: 

 

Допустити абітурієнтів до участі в конкурсі сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної 
середньої освіти: 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Лікувальна справа» (Списки додаються). 
- Cпеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Акушерська справа» (Списки додаються). 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія ортопедична» (Списки додаються). 
- Спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація 
«Стоматологія» (Списки додаються). 
(Додоток 1) 
 

 
2. Ухвалили: Відповідно до рішення протоколу Приймальної комісії №7 від 

01.07.2017 року перераховані середні бали документів про 
освіту вступників.  
 

3. Ухвалили:   інформацію взяти до уваги для використання у подальшій 
роботі під час проведення вступної кампанії 2017 року. 

 
Голова приймальної комісії           В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 27 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 01.08.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Горбач Л.М., 

Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В., 
Остапчук В.О.  

 

Порядок денний 

1. Про допуск абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти, які 
відповідно Розділу VI Правил прийому до Коледжу КВНЗ «Житомирський 
інститут медсестринства» мають право на складання вступних іспитів. 
                                             Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 
2. Про допуск до участі у творчому конкурсі (мануальні здібності) абітурієнтів 
на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої 
освіти (спеціальність «Стоматологія ортопедична»). 
                                             Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 
 

 
1. Ухвалили: Допустити до здачі вступних іспитів абітурієнтів, що подали 

заяви та документи до приймальної комісії у період з 12.07.17 р. 
по 01.08.17 р. спеціальності 223 «Медсестринство»: 
- спеціалізації «Лікувальна справа» − 1 особа; 

- спеціалізації «Акушерська справа» − 1 особа. 

                         Всього – 2 особи.  
                         (списки додаються. Додаток 1). 
  

2. Ухвалили:  Допустити абітурієнтів до участі у творчому конкурсі 
(мануальні здібності) на основі повної загальної середньої 
освіти (спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація  
«Стоматологія ортопедична») (Списки додаються. Додаток 2). 

 

 
Голова приймальної комісії               В.Й. Шатило 
 
 
 

  



Витяг з протоколу № 28 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 04.08.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Горбач Л.М., 

Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В.  
 

Порядок денний 
 
1. Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на 
контрактну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти 
(відповідно до рейтингових списків). 

                                      Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 

2. Розгляд Акту передачі на зберігання в архів робіт абітурієнтів (база 
11 класів) з іспиту «Мануальні здібності» 2017 рік, спеціальність 
221 «Стоматологія» спеціалізація «Стоматологія ортопедична». 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 

 

1. Ухвалили: Затвердити списки абітурієнтів, рекомендованих для 
зарахування на контрактну форму навчання на основі базової 
загальної середньої освіти (Списки за спеціальностями 
додаються). 

 
2. Ухвалили:     Інформацію взяти до відома. 
 
 
Голова приймальної комісії               В.Й. Шатило 
 
 

  



Витяг з протоколу № 28 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 04.08.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В., Горбач Л.М., 

Волошенюк О.А., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., Алексеєва Ю.В.  
 

Порядок денний 
 
1. Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на 
контрактну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти 
(відповідно до рейтингових списків). 

                                      Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 

2. Розгляд Акту передачі на зберігання в архів робіт абітурієнтів (база 
11 класів) з іспиту «Мануальні здібності» 2017 рік, спеціальність 
221 «Стоматологія» спеціалізація «Стоматологія ортопедична». 
                                            Інформація відповідального секретаря Горбач Л.М. 

 

1. Ухвалили: Затвердити списки абітурієнтів, рекомендованих для 
зарахування на контрактну форму навчання на основі базової 
загальної середньої освіти (Списки за спеціальностями 
додаються). 

 
2. Ухвалили:     Інформацію взяти до відома. 
 
 
Голова приймальної комісії               В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 29 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 08.08.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Горай О.В., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 

Алексеєва Ю.В. 
 

Порядок денний 

1. Про допуск абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти до 
участі в конкурсі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. 
                    Інформація заступника відповідального секретаря Хватової О.О. 
 
2. Про перерахування середнього бала документів про освіту. 
                    Інформація заступника відповідального секретаря Хватової О.О. 
 

 

1. Ухвалили: Допустити до участі у конкурсі сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання абітурієнтів на основі повної 
загальної середньої освіти, які подали заяви та документи до 
приймальної комісії у період з 12.07.17 р. по 08.08.17 р. на 
спеціалізації: 
- «Лікувальна справа» − 225 абітурієнтів; 
- «Акушерська справа» − 157 абітурієнтів; 
- «Стоматологія» − 88 абітурієнтів; 
- «Стоматологія ортопедична» − 28 абітурієнтів. 
Всього – 498 абітурієнтів (списки додаються. Додаток 1). 

 

 

2. Ухвалили: Відповідно до рішення протоколу Приймальної комісії №7 
від 01.07.2017 року перераховані середні бали документів про 
освіту вступників. 

 
 
 
 
Голова приймальної комісії               В.Й. Шатило 
 
 
 

  



Витяг з протоколу № 30 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 09.08.2017 р. 
Присутні: Шатило В.Й., Горай О.В., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 

Алексеєва Ю.В. 
Порядок денний 

1. Формування та оприлюднення рейтингових списків абітурієнтів на основі 
повної загальної середньої освіти, рекомендованих до зарахування на 
бюджетні місця регіонального замовлення (відповідно до рейтингових 
списків). 
                    Інформація заступника відповідального секретаря Хватової О.О. 
 
2. Формування та оприлюднення рейтингових списків абітурієнтів на основі 
повної загальної середньої освіти (спеціальність 221 «Стоматологія», 
спеціалізації «Стоматологія ортопедична» та «Стоматологія»), що позитивно 
склали вступні іспити, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти 
фізичних та юридичних осіб (відповідно до рейтингових списків). 
                    Інформація заступника відповідального секретаря Хватової О.О. 
 

1.Ухвалили: 1. Сформувати рейтингові списки абітурієнтів на основі 
повної загальної середньої освіти (списки додаються). 
2. Надати рекомендації до зарахування на бюджетні місця 
регіонального замовлення абітурієнтам на основі повної 
загальної середньої освіти: 
- спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Лікувальна справа» (всього 13 осіб): вступ за квотою – 
1 особа, за загальним конкурсом – 12осіб. 
- спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Акушерська справа» (всього 15 осіб): вступ за квотою – 
1 особа, за загальним конкурсом – 14 осіб. 
(Списки додаються. Додаток 1). 

 

2.Ухвалили: 1. Сформувати рейтингові списки абітурієнтів на основі 
повної загальної середньої освіти, що позитивно склали 
вступні іспити (списки додаються). 
2. Надати рекомендації до зарахування на контрактну форму 
навчання абітурієнтам на основі повної загальної середньої 
освіти спеціальності 221 «Стоматологія»: 
- спеціалізація «Стоматологія» (всього 60 осіб).  
- спеціалізація «Стоматологія ортопедична» (всього 20 осіб). 
(Списки додаються. Додаток 2). 

 
Голова приймальної комісії               В.Й. Шатило 
  



Витяг з протоколу № 31 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 11.08.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Горай О.В., Хватова О.О., Овчиннікова Н.П., 

Алексеєва Ю.В. 
 

Порядок денний 

1. Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на 
бюджетні місця регіонального замовлення на основі повної загальної 
середньої освіти та надання рекомендацій до зарахування на навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб (відповідно до рейтингових списків). 
                    Інформація заступника відповідального секретаря Хватової О.О. 
 
2. Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на 
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі повної загальної 
середньої освіти (спеціальність 221 «Стоматологія», спеціалізації 
«Стоматологія ортопедична» та «Стоматологія») (відповідно до рейтингових 
списків). 
                  Інформація заступника відповідального секретаря Хватової О.О. 
 
1. Ухвалили: 1. Затвердити списки абітурієнтів, рекомендованих для 

зарахування на бюджетні місця регіонального замовлення на 
основі повної загальної середньої освіти. (Списки додаються. 
Додаток 1). 
2. Надати рекомендації абітурієнтам на основі повної 
загальної середньої освіти до зарахування на навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб.  
- спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Лікувальна справа» (всього 47 осіб); 
- спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Акушерська справа» (всього 105 осіб) (Списки додаються. 
Додаток 2). 
 

2. Ухвалили: 1. Затвердити списки абітурієнтів, рекомендованих до 
зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних 
осіб на основі повної загальної середньої освіти:  
- спеціальності 221 «Стоматологія» спеціалізація  
«Стоматологія» (всього 12 осіб);  
- спеціальності 221 «Стоматологія» спеціалізація  
«Стоматологія ортопедична» (всього 8 осіб). (Списки 
додаються. Додаток 3). 

 
Голова приймальної комісії               В.Й. Шатило 



Витяг з протоколу № 32 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 16.08.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Горай О.В., Хватова О.О., Алексеєва Ю.В., 

Остапчук В.О. 
 

Порядок денний 

1. Затвердження списків абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на 
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі повної загальної 
середньої освіти (відповідно до рейтингових списків). 
                    Інформація заступника відповідального секретаря Хватової О.О. 
 

 
1.Ухвалили: 1. Затвердити списки абітурієнтів, рекомендованих до 

зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних 
осіб на основі повної загальної середньої освіти:  
- спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Лікувальна справа»; 
- спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Акушерська справа» (Списки додаються). 

 
 
 
 
 
 
 
Голова приймальної комісії               В.Й. Шатило 
 
  



Витяг з протоколу № 33 

засідання приймальної комісії 

Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради 

від 30.08.2017 р. 
 
Присутні: Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Піскарьова А.І., Овчиннікова Н.П., 

Остапчук В.О. 
Порядок денний 

1. Вилучення із наказу студентів зарахованих на навчання за кошти фізичних 
та юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти у зв’язку з тим, 
що документи забрали за власним бажанням. 
                                                         Інформація члена комісії Овчиннікової Н.П. 
 

 
1.Ухвалили: Вилучити із наказу зарахованих на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб на основі базової загальної 
середньої освіти Прохоренко Олександра Вікторовича – 
спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 
«Лікувальна справа», Косенко Тетяну Іванівну – спеціальність 
221 «Стоматологія», спеціалізація «Стоматологія», Чорну 
Анжеліку Петрівну – спеціальність 223 «Медсестринство», 
спеціалізація «Сестринська справа» у зв'язку з тим, що дані 
студенти забрали документи за власним бажанням.  

 
 
 
 
 
 
 
Голова приймальної комісії               В.Й. Шатило 
 

 


