Прийом документів до
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»
Житомирської обласної ради
Після 11 класів*
12.07 – 26.07
На основі освітньо-кваліфікаційного рівня
12 – 24 липня
молодшого спеціаліста
На основі освітньо-кваліфікаційного рівня
12 – 24 липня
бакалавра
* На основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 12.07 – 20.07

Прийом документів до
Коледжу КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»
Житомирської обласної ради
Після 9 класів
01.07 – 14.07
Після 11 класів**
12.07 – 08.08
** На основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 12.07 – 01.08

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання:
1. На основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:
Прийом заяв та документів починається 1 липня
Закінчується
о 18 год. 00 хв. 14 липня
Вступні іспити, творчі конкурси та з 15 липня до 22 липня
співбесіди проводяться
Рейтинговий список вступників, які Оприлюднюється не пізніше
вступають
на
основі
вступних 12.00 години 24 липня
випробувань (за співбесідою, творчими
конкурсами, квотами-1, та квотами-2)
рекомендованих до зарахування за
регіональним замовленням
Виконати вимоги до зарахування на до 12.00 години 29 липня
місця регіонального замовлення
Зарахування вступників за:
регіональним замовленням;
не пізніше 12.00 години 31
липня
кошти фізичних та юридичних не пізніше 30 серпня
осіб

2. На основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо- кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста:

Реєстрація електронних кабінетів вступників,
завантаження додатків до документів про повну
загальну середню освіту
29 червня
починається;
о 18 год. 00 хв. 25 липня (за
закінчується
бажанням)
Прийом заяв та документів починається
12 липня
Прийом заяв та документів закінчується:
для осіб, які вступають на основі
співбесіди,
вступних
іспитів
або о 18 год. 00 хв. 1 серпня
творчих конкурсів;
для осіб, які вступають тільки на основі
сертифікатів зовнішнього незалежного о 18 год. 00 хв. 8 серпня
оцінювання
Творчі конкурси проводяться
з 28 липня до 7 серпня
Вступні іспити проводяться
з 2 до 7 серпня
Співбесіди проводяться
з 2 до 4 серпня
до
зарахування
за
Рекомендованих
результатами співбесіди та за квотами-2 з
повідомленням про отримання чи неотримання
ними права здобувати вищу освіту за
не пізніше 12.00 години 5 серпня
регіональним замовленням оприлюднюються.
Повинні виконати вимоги до зарахування на
місця регіонального замовлення (подати
письмову заяву про виключення з конкурсу на до 18.00 години 7 серпня
інші місця державного замовлення)
не пізніше 12.00 години 8 серпня
Зарахування за регіональним замовленням
Рейтинговий список вступників, які вступають
на
основі
сертифікатів
зовнішнього
незалежного оцінювання, творчих конкурсів
та вступних іспитів (у тому числі, за квотами1),
оприлюднюється
за
регіональним не пізніше 12.00 години 9 серпня
замовленням
Повинні виконати вимоги до зарахування на
місця регіонального замовлення
до 12.00 години 12 серпня
Зарахування вступників відбувається за:
регіональним замовленням;
не пізніше 12.00 години 14 серпня
кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше 30 вересня

3. На основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня
бакалавра:

Етапи вступної кампанії
Реєстрація електронних кабінетів вступників,
завантаження додатків до документів про
повну загальну середню освіту починається
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів від
осіб, які вступають на основі співбесіди,
вступних іспитів або творчих конкурсів
Закінчення прийому заяв та документів від
осіб, які вступають тільки на основі
сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання
Вступні іспити
Співбесіди
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників:
• рекомендованих до зарахування за
результатами
співбесіди
та
за
квотами-2 з повідомленням про
отримання чи неотримання ними права
здобувати вищу освіту за регіональним
замовленням оприлюднюються;
• які вступають на основі сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання,
творчих конкурсів та вступних
іспитів (за квотами-1 та квотами-3),
із зазначенням рекомендованих до
зарахування формується на основі
конкурсного
бала
за
кожною
конкурсною пропозицією згідно з
виставленими
вступниками
пріоритетостями з повідомленням про
отримання чи неотримання ними права
здобувати вищу освіту за регіональним
замовленням

Денна форма навчання
На основі повної
загальної середньої освіти
29 червня та закінчується
о 18 год. 00 хв. 25 липня
12 липня 2017 року
20 липня 2017 року 18.00

26 липня 2017 року
18.00
21 – 26 липня 2017 року
21 – 23 липня 2017 року

не пізніше 12.00 години
24 липня 2017 року;

не пізніше 12.00 години 1
серпня

Строк виконання вимог вступників до
зарахування:
• за результатами співбесіди та за 25 липня 2017 року
квотами-2
на місця за
кошти до 18.00 години;
регіонального
замовлення
(також

подати письмову заяву про виключення з
конкурсу на інші місця державного
замовлення);
• на основі сертифікатів зовнішнього до 12.00 години 5 серпня
незалежного оцінювання, творчих
конкурсів та вступних іспитів (у тому
числі, за квотами-1 та квотами-3) на
місця регіонального замовлення
Терміни зарахування вступників:
• за результатами співбесіди та за
квотами-2 (Зараховані особи впродовж
26 липня виключаються з конкурсу на
інші місця державного замовлення);
• на основі сертифікатів зовнішнього
незалежного
оцінювання,
творчих
конкурсів та вступних іспитів (у тому
числі, за квотами-1 та квотами-3)
• за кошти фізичних та юридичних осіб
• переведення
на
вакантні
місця
регіонального
замовлення,
які
зараховані на навчання за кошти
фізичних або юридичних осіб на основі
повної загальної середньої освіти

за кошти регіонального
замовлення - не пізніше
12.00 години 26 липня
за кошти регіонального
замовлення - не пізніше
12.00 години 07 серпня,
не пізніше 30 вересня;

не пізніше 18 серпня.

4. На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
для здобуття ступеня бакалавра:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання
На основі освітньокваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та
12 липня 2017 року
документів
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які мають право
24 липня 2017 року
складати вступні випробування, що
о 18.00
проводить вищий навчальний заклад
Строки
проведення
вищим
навчальним
закладом
фахових 25 липня – 31 липня 2017 року
вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників із зазначенням не пізніше 12.00 години 1 серпня
рекомендованих до зарахування на 2017 року;
місця регіонального замовлення
Строк виконання вимог вступників
до зарахування:
• на
місця
регіонального до 12.00 години 5 серпня
2017 року ;
замовлення;
• за
кошти
фізичних
та не пізніше 30 вересня;
юридичних осіб
Терміни зарахування вступників:
• за
кошти
регіонального не пізніше 12.00 години 07
серпня,
замовлення;
• за
кошти
фізичних
та не пізніше 30 вересня;
юридичних осіб;
• переведення на вакантні місця
регіонального замовлення, які
зараховані на навчання за не пізніше 18 серпня.
кошти
фізичних
або
юридичних осіб на основі
повної загальної середньої
освіти (у межах цих Умов
прийому), проводиться

5. На основі ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра
Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання
На основі ступеня бакалавра

Початок прийому заяв та
12 липня 2017 року
документів
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які мають право
24 липня 2017 року
складати вступні випробування, що
о 18.00
проводить вищий навчальний заклад
Строки
проведення
вищим
навчальним закладом вступних 25 липня – 31 липня 2017 року
випробувань
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників із зазначенням не пізніше 12.00 години 1 серпня
рекомендованих до зарахування на 2017 року;
місця регіонального замовлення
Строк виконання вимог вступників
до зарахування:
• на
місця
регіонального до 12.00 години 5 серпня
замовлення;
2017 року
• за
кошти
фізичних
та
не пізніше 30 вересня
юридичних осіб

