ВИТЯГ З ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВК
проведення вступних випробувань та конкурсного відбору
до Інституту ВМС НУ ОМА в 2021 році
1. Терміни прийому документів вступників, проведення вступних
випробувань та конкурсного відбору на здобуття ступеня вищої освіти
“бакалавр” та фахової передвищої освіти “фаховий молодший бакалавр” –
з 08 по 20.07.2021:
завершення прийому особових справ та інших документів вступників
безпосередньо приймальними комісіями ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО (у т.ч.
від районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної
підтримки до 18.00 08.07.2021;
проведення вступних випробувань: конкурсу сертифікатів (вступних
іспитів), психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовленості
та остаточного медичного огляду вступників з 09 по 16.07.2021;
термін виконання вступниками вимог до зарахування, вибору місця
навчання, а також прийом оригіналів атестатів з додатками та сертифікатів
Українського центру оцінювання якості освіти до 14.00 17.07.2021;
оприлюднення рейтингових списків вступників до 15.00 17.07.2021;
термін зарахування вступників до 18.00 19.07.2021;
виключення заяв зарахованих кандидатів з конкурсів на місця
державного замовлення в інших ЗВО через державне підприємство
“Інфоресурс” – до 17.00 20.07.2021.
Довідково: конкретні (уточнені) терміни проведення заходів вступної кампанії
визначаються Правилами прийому до Інституту ВМС НУ ОМА у 2021 році.

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ У 2021 РОЦІ
1. Щодо сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання
Українського центру оцінювання якості освіти
Прийом на навчання до ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО здійснюється на
конкурсній основі. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього
незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний
предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із
сертифікатів однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або
іспанська) на власний розсуд.
2. Вступники з числа військовослужбовців Збройних Сил України,
інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також
правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної
служби транспорту, які проходять строкову військову службу, резервістів та
цивільної молоді під час вступу на навчання до ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО
беруть участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання.
3. Вступники з числа військовослужбовців рядового, сержантського і
старшинського складу військової служби за контрактом під час вступу на
навчання до ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО беруть участь у конкурсі за
результатами вступних іспитів з конкурсних предметів.

