
Якщо я подаю заявку на курс, чи гарантовано мені місце?  

Ні - коли ви подаєте заявку на курс, ви реєструєте зацікавленість. Пропозиції щодо розміщення 
залежать від дати подання заявки та/або результату співбесіди. Ви також повинні задовольнити 
всі вимоги до вступу на курс, викладені на нашому веб-сайті.  

  

·                      Я склав кембриджський тест EnglishScore, і моя оцінка менша, ніж B1 (>300). Однак я 
відвідую уроки англійської мови. Чи можу я подати заявку зараз на курс, що починається у 
вересні 2023 року, який вимагає CEFR >B1?    

Так, ви можете подати заявку. Однак ви повинні досягти стандарту B1 до моменту початку курсу. 
Вам може знадобитися скласти тест з англійської мови, щоб довести цей рівень англійської мови 
до початку курсу.   

  

·                      Чи пропонує коледж Керрі проживання для студентів?    

Ні, ми пропонуємо вам використовувати сайти, наприклад, daft.ie або Google, щоб розглянути 
варіанти розміщення студентів у Керрі.  

  

·                      Чи можу я стати медсестрою після закінчення курсу «Сестринська справа»?   

Ні, це курс для переходу. Після закінчення ви можете подати заявку до інституту третього рівня, 
щоб закінчити Бакалаврат з Медсестринства (зазвичай чотирирічна програма). Вимоги до вступу 
варіюються при подачі заявки на сертифікацію QQI (через HELS). Вступ за цим напрямком є 
надзвичайно конкурентним, тому учням рекомендується досягти відзнак у всіх 8 модулях 
(другорядних компонентах), щоб збільшити свої шанси.  

  

·                      Чи можу я працювати після закінчення курсу в коледжі Керрі?    

Наші курси з працевлаштування та навчання дають вам навички та знання, щоб вийти на робоче 
місце після завершення. З повним переліком курсів можна ознайомитися на нашому сайті. 
Зверніть увагу, що з огляду на плинність ринку праці, ми ніколи не можемо гарантувати 
працевлаштування.  

   

·                      Чи можу я пройти навчання?    

Щоб розпочати навчання, вам потрібно буде забезпечити трудовий договір із затвердженим 
роботодавцем. Ці трудові договори варіюються від 2 до 4 років, і тому для цього потрібно буде 
отримати візу / дозвіл на роботу. Будь ласка, зв'яжіться з нашою командою служби навчання за 
номером 066 714 9600 для отримання додаткової інформації.   

  

·                      Скільки мені має бути років, щоб пройти курс у коледжі Керрі?    

Наші курси для переходу та працевлаштування вимагають, щоб вам було не менше 16 років. Деякі 
курси мають додаткові вікові вимоги до вступу (наприклад, програми Pathway). Будь ласка, 
перевірте веб-сайт на наявність усіх вимог до вступу на курс.  



   

·                      Який український диплом/сертифікацію я повинен мати, щоб вступити на курси 
Kerry College?    

Вам потрібна хоча б повна загальна середня атестація (після 11 класу). Як варіант, досить буде 
диплома кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста.  

  

·                      У мене немає оригінальних копій моїх освітніх ступенів/залікової книжки. Чи 
повинен я підтвердити свою українську кваліфікацію?    

Будь ласка, відвідайте https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/  і спробуйте отримати дипломи. 
Однак, якщо це неможливо, будь ласка, зв'яжіться з нашою Приймальною комісією.   

  

·                      Чи пропонує коледж Керрі допомогу на проїзд/проживання?    

Так, однак, ця надбавка має умови і не розраховується до дня реєстрації. Незважаючи на те, що 
умови можуть бути змінені, допомога на проїзд часто виділяється учням, які подорожують понад 
5 км / день, а допомога на проживання виділяється учням, які повинні переїхати, оскільки вони 
живуть понад 32 км / 20 миль  від місця проведення курсу. Ці значення можуть змінюватися.  

   

·                      Чи пропонує коледж Керрі курси англійської мови?  

Ні. Грамотність дорослих та базова освіта пропонують курси ESOL (заочна форма). Будь ласка, 
зв'яжіться з найближчим центром  для отримання додаткової інформації або подайте заявку на 
їхні курси через www.fetchcourses.ie  

   

·                      Чи буду я вивчати косметичні/косметичні ін'єкції на курсі б'юті-терапії?    

Ні  

  

·                      Чи можу я вивчати психологію після завершення прикладних соціальних 
досліджень (рівень 5)?    

Так, можна перейти до університету для вивчення психології (через HELS). Рівень базується на 
результатах і місця не гарантуються.  

  

·                      Чи є вступні іспити?    

Ні, у нас немає ніяких вступних іспитів. Деякі курси для працевлаштування вимагають медичних 
тестів та тестів на придатність/навички. Вам може знадобитися скласти тест з англійської мови, 
щоб переконатися, що ви відповідаєте вимогам до вступу на курс.   

  

·                      Чи пропонуєте ви якісь онлайн-курси?  



Так, ми пропонуємо деякі онлайн-курси неповного робочого дня, але наші денні курси 
знаходяться в кампусі.   

  

·                      Чи є у вас курси неповного робочого дня?    

Немає. Усі ці курси денної форми навчання.  

   

·                      Як подати заявку?    

Подайте заявку на сайті www.kerrycollege.ie  або www.fetchcourses.ie   

  

·                      Після того, як я подаю заявку, як дізнатися, чи я досяг успіху?    

Після того, як ми опрацюємо вашу заявку, і ви досягнете успіху, ми зв'яжемося з вами 
електронною поштою / SMS / телефоном, щоб повідомити вас про це. Зазвичай ми починаємо 
набір за 4-6 тижнів до дати початку курсу.  

  

·                      Зараз я живу в Україні і хотів би подати документи до коледжу Керрі. Я можу взяти 
участь?    

 Вам потрібен номер особистої державної служби (PPS), щоб подати заявку на наші курси. Якщо 
наші курси знаходяться в кампусі, ви також повинні бути присутніми, щоб відвідувати курси згідно 
запланованому розкладу.  

  

·                      Зараз я живу в Україні, але мені цікаво відвідувати курс у коледжі Керрі. Чи можете 
ви надати мені пропозицію щодо місця проживання для цілей подорожі / візи?    

Ні. Ми не надаємо мотиваційних листів.  

·          Чи пропонує коледж Керрі догляд за дітьми в кампусі?  

Ні. Будь ласка, ознайомтеся з Комітетом по догляду за дітьми Керрі, щоб дізнатися про варіанти 
догляду за дітьми та доступну фінансову підтримку за адресою 
https://www.kerrycountychildcare.com/  або зв'яжіться з ними за номером (066) 7181582.   

  

 


