ВСТУП 2018
ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ
ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ !
Необхідний перелік документів для осіб, які
подають документи в паперовій формі:
1. Паспорт у формі ID картки (2 ксерокопії)
2. Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації
місця проживання (2 ксерокопії)
3. Військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці
(2 ксерокопії)
4. Атестат про повну загальну середню освіту та додаток до нього (1
ксерокопія)
5. Ідентифікаційний код (2 ксерокопії)
6. 4 фотокартки розміром 3х4 см
7. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за
результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою, зарахування за
квотою 1

ВСТУП 2018: СТРОКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ
ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ)
Категорія
Реєстрація
Прийом
вступників електронних документів
кабінетів

Cертифікати від 02 липня від 12 липня
до 18.00
до 18.00
ЗНО (подають
08 серпня
заяви тільки в 25 липня
електронній
формі) !!!!!!!!

−
−
−
−

Вступні
випробування

ОприлюдВиконання Зарахування Переведення
за
нення
вимог до
на вакантні
рейтингового зарахування за регіональним бюджетні
списку, не
регіональним замовленням, місця, не
пізніше
замовленням, не пізніше
пізніше
не пізніше
12.00
12.00
12.00
21 серпня
9 серпня
13 серпня
14 серпня

Зарахування на
контракт,
не пізніше

12.00
17 серпня
(30.09)

Вступники подають заяви тільки в паперовій формі у таких випадках:

при вступі за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Коледжі та/або квотою-1
при вступі на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти
при наявності права на першочергове зарахування
за наявності розбіжностей даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать або
громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання
− у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх
виготовлення
− у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що
підтверджено довідкою приймальної комісії Коледжу
Денна форма,
від 12 липня вступні іспити
12.00
12.00
12.00
21 серпня
12.00
вступні іспити,
до 18.00
з 02 до 07 серпня 09 серпня
13 серпня
14 серпня
17 серпня
(30.09)
квота-1
01 серпня
Денна форма,
від 12 липня
співбесіда
12.00
18.00
12.00
30 вересня
до 18.00
з 02 до 04 серпня 05 серпня
співбесіда
07 серпня
08 серпня
01 серпня

БУДЬТЕ УВАЖНІ !
Сертифікати ЗНО:

можна

використовувати

сертифікати 2016, 2017 та 2018 років, сертифікати можна комбінувати

Заяви в електронній формі:

заяви

подаються в електронній формі, крім визначених Правилами прийому
випадків (співбесіда, іспит та/або квота1, розбіжності в документах
та інші)

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ВСТУПУ
НА ІІ КУРС ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ (ПЗСО, 11 класів)
Галузь знань

22 Охорона
здоров’я

Спеціальність

Спеціалізація

Сестринська
справа
223
Акушерська
Медсестринство
справа
Лікувальна
справа

Ліцензований Нормативний
обсяг
термін
навчання

60

3 роки

25

2 роки
5 місяців

60

3 роки

Вартість
навчання
за курс

16 608
16 608
16 608

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
(ВСТУПНИХ ІСПИТІВ) ДЛЯ ВСТУПУ
НА ІІ КУРС НА ОСНОВІ ПЗСО
Спеціальність

Спеціалізація

Сестринська
справа

223
Медсестринство

Акушерська
справа
Лікувальна
справа

Перелік вступних
випробувань
1.
Українська
мова
література
2. Біологія або Математика
Історія України
1.
Українська
мова
література
2. Біологія або Математика
Історія України
1.
Українська
мова
література
2. Біологія або Математика
Історія України

Мінімальне
значення
кількості
балів
та
100
або

100

та

100

або

100

та

100

або

100

ПІДРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ)
Конкурсний бал: КБ = П1 + П2 + А + О
П1 – українська мова та література (від 100 до 200)
П2 – біологія або математика або історія України (від 100 до 200)
А – середній бал атестату (від 100 до 200)
О – бал призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів)
IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з
базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії
наук України 2017 або 2018 року

