V. Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, творчих конкурсів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання до Житомирського
музичного фахового коледжу ім. В.С. Косенка у 2021 році
5.1. Порядок роботи приймальної комісії :
Понеділок-п`ятниця 9.00 - 18.00
Субота
10.00 - 14.00
5.2. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить
Житомирський музичний фаховий коледж ім. В.С.Косенка, конкурсний відбір
та зарахування на навчання на основі базової та повної загальної середньої
освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які мають
проходити творчий конкурс, що
проводить вищий навчальний
заклад
Строки проведення вищим
навчальним закладом вступних
іспитів та творчих конкурсів
Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників
Вступники, які отримали
рекомендації, повинні виконати
вимоги до зарахування

Денна форма навчання
вступники на основі освіти
базової загальної середньої
(9класів)

29 червня 2021
року

о 18.00 годині 13 липня

з 14 липня до 24 липня
не пізніше 12.00 години 27 липня
на місця державного або
регіонального замовлення до 12.00
години
29 липня
за державним або регіональним
замовленням не пізніше 18.00
години 31 липня

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних або юридичних
осіб не пізніше 03 серпня
додаткове зарахування не пізніше
31 серпня

Етапи вступної кампанії

Реєстрація електронних кабінетів,
завантаження додатків до
документів про повну загальну
середню освіту
Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які мають
проходити творчий конкурс, що
проводить вищий навчальний
заклад
Строки проведення вищим
навчальним закладом вступних
іспитів та творчих конкурсів
Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників
Вступники, які отримали
рекомендації, повинні виконати
вимоги до зарахування

Денна форма навчання
вступники на основі освіти
повної загальної середньої
(11 класів)
з 01 липня до 18.00 години
26 липня

14 липня 2021 року
о 18.00 годині 26 липня
на основі творчих конкурсів
з 01 липня по 13 липня
(на місця державного та/або
регіонального замовлення)
з 14 липня по 02 серпня
(за кошти фізичних та/або
юридичних осіб)
не пізніше 12.00 години 05
серпня
на місця державного або
регіонального замовлення
до 12.00 години
09 серпня
за державним або регіональним
замовленням не пізніше 12.00
години 14 серпня

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних або
юридичних осіб не пізніше 12.00
години 20 серпня
додаткове зарахування на вільні місця
за кошти фізичних та юридичних осіб не
пізніше 30 вересня

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено

установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на
відповідні конкурсні пропозиції, проводяться у терміни, визначені
Правилами прийому, але не пізніше дня, що передує дню завершення
прийому заяв (25 липня).

