
 

Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький інститут конструювання 

одягу і підприємництва» 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ  

До правил прийому до вищого навчального закладу у 2017 р. 

Приймальна комісія працює щодня з 9.00 год. до 17.00 год., обід з 13.00 до 14.00. 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання вступників для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти проводиться в такі строки: 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання 
Інші (крім денної) 

форми навчання 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження додатків до 

документів про повну загальну середню 

освіту 

29 червня - 25 липня 

2017р. до 18 год. 

29 червня - 25 липня 

2017р. до 18 год. 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 
25 серпня 2017 р. 

08 вересня 2017 р. 

Закінчення прийому заяв та документів 

від осіб, які вступають тільки на основі 

сертифікатів ЗНО 

26 липня 2017 року  

о 18 год. 

26 липня 2017р. 

22 вересня 2017р. 

Закінчення прийому заяв та документів 

від осіб, які проходять співбесіду, 

складають вступні іспити 

26 липня 2017 року  

о 18 год. 

26 липня 2017р. 

22 вересня 2017р 

Строки проведення Інститутом 

співбесіди 
23 – 26 липня 2017 року 

26 липня – 08 серпня 

2017р. 

23 – 28 вересня 

2017р. 

Строки проведення Інститутом 

вступних іспитів 
21 – 26 липня 2017 року 

26 липня – 08 серпня 

2017р. 

23 – 28 вересня 

2017р. 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників, що вступають за 

результатами співбесіди 

26 липня 2017р., не 

пізніше 12 год. 

09 серпня 2017р. 

29 вересня 2017р. 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників, що вступають на 

основі сертифікатів ЗНО та вступних 

іспитів 

01 серпня 2017р., не 

пізніше 12 год. 

09 серпня 2017р. 

29 вересня 2017р. 

Терміни зарахування вступників 

з 10 серпня, але не 

пізніше 30 вересня 

2017р. 

10 серпня 2017р. 

30 вересня 2017 р. 



 Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Інститут, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки: 

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Інститут, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра 

на основі ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної компанії  Денна форма навчання 
Інші (крім денної) 

форми навчання 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 
12 липня 2017 року 

30 жовтня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

від осіб, які мають складати фахові 

вступні випробування, що проводить 

Інститут 

04 серпня 2017 року 
26 липня 2017 р. 

13 листопада 2017 р. 

Строки проведення Інститутом 

фахових вступних випробувань 
05 – 08 серпня 2017 року 

26 липня – 08 серпня 

2017р. 

14 – 20 листопада 

2017р. 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників 
09 серпня 2017 року 

09 серпня 2017р. 

21 листопада 2017р. 

Терміни зарахування вступників 

з 10 серпня, але  

не пізніше 30 вересня 

2017р. 

10 серпня 2017р. 

22листопада 2017 р. 

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання 
Інші (крім денної) 

форми навчання 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 
01 березня 2017 року 

08 вересня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та документів 

від осіб, які мають складати вступні 

іспити, що проводить Інститутом 

24 липня 2017 року  

о 18 год. 

07 березня 2017 року 

22 вересня 2017 року 

Строки проведення Інститутом 

вступних іспитів 
25 – 31 липня 2017 року 

09 - 13 березня, 

23 - 28 вересня 2017р. 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників, які вступають на 

основі вступних випробувань 

01 серпня 2017р.,  

не пізніше 12 год. 

14 березня 2017 року 

29 вересня 2017 року 

Терміни зарахування вступників 
з 10 серпня, але  

не пізніше 30 серпня 

2017р. 

15 березня 2017 року 

30 вересня 2017 року 


