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ВСТУП
ДО ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 2019

Галузь знань 22 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Спеціальність 223 МЕДСЕСТРИНСТВО

Форма навчання ДЕННА 

Ступінь вищої освіти БАКАЛАВР

Освітньо-кваліфікаційний

рівень
МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ



Ступінь вищої освіти БАКАЛАВР

Спеціальність 223 МЕДСЕСТРИНСТВО

Спеціалізація СЕСТРИНСЬКА  СПРАВА

Вимоги для вступу ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ 
ОСВІТА (11 класів)

Тривалість навчання 4 РОКИ

Сертифікати ЗНО 2017, 2018, 

2019

1.  УКРАЇНСЬКА МОВА ТА 
ЛІТЕРАТУРА

2.  БІОЛОГІЯ АБО ХІМІЯ 

3. ФІЗИКА АБО МАТЕМАТИКА

ВСТУП 

ДО ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 2019



СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР

1) реєстрація електронних кабінетів вступників,

завантаження документів розпочинається 01 липня

2) прийом заяв та документів розпочинається 10 липня

4) прийом заяв та документів закінчується:

о 18.00 год. 16 липня – для осіб, які вступають на

основі співбесіди або вступних іспитів

о 18.00 год. 22 липня – для осіб, які вступають

тільки на основі сертифікатів ЗНО

5) вступні іспити проводяться з 17 до 22 липня

6) співбесіди проводяться з 17 до 19 липня



ВСТУП 

ДО ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 2019

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Спеціальність 223 МЕДСЕСТРИНСТВО

Спеціалізація ЛІКУВАЛЬНА  СПРАВА

Вимоги для вступу ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ 
ОСВІТА (11 КЛАСІВ)

Тривалість навчання 3 РОКИ

Сертифікати ЗНО 2017, 2018, 

2019

1.  УКРАЇНСЬКА МОВА ТА 
ЛІТЕРАТУРА

2.  БІОЛОГІЯ АБО ІСТОРІЯ
УКРАЇНИ, АБО МАТЕМАТИКА



1) реєстрація електронних кабінетів вступників,

завантаження документів розпочинається 01 липня

2) прийом заяв та документів розпочинається 10 липня

4) прийом заяв та документів закінчується:

о 18.00 год. 22 липня – для осіб, які вступають на

основі співбесіди або вступних іспитів

о 18.00 год. 29 липня – для осіб, які вступають тільки

на основі сертифікатів ЗНО

5) вступні іспити проводяться з 23 до 28 липня

6) співбесіди проводяться з 23 до 25 липня

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ



ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 
НА ОСНОВІ 11 КЛАСІВ

Вступники подають заяви тільки в електронній формі, крім

зазначених випадків:

 для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами

вступних іспитів та/або квотою-1

 для реалізації права на повторне безоплатне навчання за

бюджетні кошти

 для реалізації права на першочергове зарахування

 за наявності розбіжностей в документах вступника

 у разі подання атестату виданого до запровадження

фотополімерних технологій виготовлення останнього

 у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет, або

подання заяви після завершення строків роботи електронних

кабінетів



1) прийом заяв та документів розпочинається

01 липня2019 р.

2) прийом заяв та документів закінчується:

о 18.00 год. 13 липня 2019 р.

3) вступні іспити проводяться з 14 до 21 липня 2019 р.

4) оприлюднення рейтингу до 1200 23 липня 2019 р.

5) термін подання оригіналів документів

до 1200 27 липня 2019 р.

6)  зарахування за регіональним замовленням 

до 29 липня 2019 р. 

7) зарахування за кошти фізичних та юридичних

до 06 серпня 2019 р. 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 
НА ОСНОВІ 9 КЛАСІВ



Перелік документів, які вступник пред’являє особисто

копія документа, що посвідчує особу

копія ідентифікаційного коду

копія свідоцтва про народження для осіб, яким     

виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року

копія документа державного зразка про раніше здобутий    

освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ і копія       

додатка до нього

копії сертифікатів ЗНО 2017, 2018, 2019 років (для вступників 

на основі повної загальної середньої освіти)

4 кольорові фотокартки 3х4см

копії документів, які надають право на вступ за квотами

копія військово-облікового документа

Копії документів без пред’явлення оригіналів НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ !!!



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


