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СТВЕРДЖУЮ»
№ приймальної комісії 
зецьКого медичного коледжу БДМУ 

Щ ї . к^їед.н. Ф.Кузик 
______ 2019 р.

Розклад 
проведення вступних випробувань 

для вступників спеціальності 223 Медсестринство 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» до 

Чернівецького медичного коледжу БДМУ в 2019 році

Вступники на основі базової загальної середньої освіти

Група -  № аркуша вступного 
_______випробування_______

Екзамени, дата складання

Спеціалізація «Лікувальна справа»
Біологія (усно) Українська мова (диктант)

І -  № 1-30 14.07 -  900 16.07 -  900
II-№ 31-60 14.07-11 оо 16.07 -  Ю00
III -№61-90 14.07 -  ІЗ00 16.07-1100
IV -№ 91-120 14.07 -1 5 оо 16.07 - 1200

Спеціалізація «Сестринська справа»
Біологія (усно) Українська мова (диктант)

І - №  1-30 15.07 -  900 17.07 -  900
II-№ 31-60 15.07- I I 00 17.07 -  Ю00
III -№61-90 15.07 -1 3 оо 17.07-11 оо
IV -№ 91-120 15.07 -1 5 оо 17.07 - 1200

Вступники на основі повної загальної середньої освіти (для категорії осіб, які беруть 
участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів відповідно до Правил прийому)

Спеціальність 
223 Медсестринство

Екзамени, дата складання
Біологія або історія України, 

або математика (тести)
Українська мова та 
література (тести)

Спеціалізація «Лікувальна 
справа»

23.07 -  900 24.07 -  900

Місце проведення екзаменів:
з української мови (диктант), біології (усно), української мови та літератури 
(тести), біології (тести) -  вул. Текстильників, 1 А (навчальний корпус № З 
Чернівецького медичного коледжу БДМУ)
з української мови та літератури (тести), біології або історії України, або 
математики (тести) -  вул. Героїв Майдану, 60 (навчальний корпус № 1 
Чернівецького медичного коледжу БДМу)

Відповідальний секретар 
приймальної комісії О.І. Горохов
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ЗАТВЕРДЖУЮ»
ова приймальної комісії 
швецького медичного коледжу БДМУ 

^кгмед.н. Ф.Кузик 
2019 р.

Розклад
проведення фахового вступного випробування та вступних іспитів 

для вступників спеціальності 223 Медсестринство 
для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» до 

Чернівецького медичного коледжу БДМУ в 2019 році

Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст»

Спеціалізація «Сестринська справа»
Група -  № аркуша вступного 
випробування

Екзамен, дата складання
Основи медсестринства (тести)

І -№ 1-30 23.07 -  900
II -№ 31-60 23.07- I I 00

Вступники на основі повної загальної середньої освіти (для категорії осіб, які беруть 
участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів відповідно до Правил прийому)

Спеціалізація «Сестринська справа»
Група -  № аркуша 
вступного випробування

Екзамени, дата складання
Українська мова та 
література (тести)

Біологія або 
хімія (тести)

Фізика або 
математика (тести)

І -№ 1-30 17.07 -  900 18.07 -  900 19.07 -  900

Місце проведення екзаменів: з основ медсестринства (тести), української мови 
та літератури (тести), біології, хімії, фізики, математики (тести) -  вул. Героїв 
Майдану, 60 (навчальний корпус № 1 Чернівецького медичного коледжу БДМУ)

Відповідальний секретар 
приймальної комісії О.І. Горохов


