ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО

КІВЕРЦІВСЬКОГО
МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
У 2019 РОЦІ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ








Лікувальна справа (фельдшер):
прийом на базі 9 та 11 класів.
Сестринська справа (сестра медична):
прийом на базі 9 класів.
Акушерська справа (акушерка):
прийом на базі 11 класів.
Стоматологія (гігієніст зубний):
прийом на базі 9 та 11 класів.
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СТРОКИ ВСТУПУ НА БАЗІ 9 КЛАСІВ
Етапи вступної кампанії

Терміни

прийом документів

з 01 липня до 13 липня

Вступні екзамени

з 14 липня до 21 липня

Оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 12.00 год. 23 липня

Подача оригіналів документів

до 12.00 год. 27 липня

Зарахування за держзамовленням

не пізніше 18.00 год. 29 липня

Зарахування за контрактом

не пізніше 01 серпня, додаткове
зарахування не пізніше 30 серпня

Переведення на вакантні місця за
держзамовленням

не пізніше 06 серпня

СТРОКИ ВСТУПУ НА БАЗІ 11 КЛАСІВ
Етапи вступної кампанії

Терміни

Реєстрація електронних кабінетів вступників

з 01 липня

Початок прийому документів

з 10 липня

Прийом документів закінчується:
Для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних
іспитів або творчих конкурсів

О 18 год. 22 липня

Для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

О 18 год. 29 липня

Творчі конкурси проводяться

З 01 до 10 липня, з 11 до 22 липня – додаткова
сесія

Вступні екзамени

з 23 липня до 28 липня

Співбесіди

з 23 липня до 25 липня

Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до
зарахування за результатами співбесіди

до 12.00 год. 01 серпня (подача оригіналів до 18.00
год. 03 серпня)

Оприлюднення рейтингового списку при вступі на основі
ЗНО

не пізніше 12.00 год. 01 серпня

Подача оригіналів документів

до 12.00 год. 05 серпня

Зарахування за держзамовленням

не пізніше 12.00 год. 06 серпня

Зарахування за контрактом

не пізніше 16 серпня, додаткове зарахування не
пізніше 30 вересня

Переведення на вакантні місця за держзамовленням

не пізніше 20 серпня

Приймальна комісія в період прийому заяв та документів працює:

щодня з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00год.
Обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.


В період проведення вступних випробувань та 13 липня, 22

липня, 29 липня, 03 серпня приймальна комісія працює
08.00 до 18.00.


В період проведення конкурсного відбору приймальна комісія
працює щодня з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 17.00год.,

в суботу, неділю - з 09.00 до 14.00 год.

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ (БАЗА 9 КЛ.)
Лікувальна справа, Сестринська справа:
 1. Українська мова ( тестування)
 2. Біологія ( тестування)
 Стоматологія:
 1. Українська мова ( тестування)
 2. Ліплення (творчий
конкурс)


КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ (БАЗА 11 КЛ.)
Лікувальна справа, Акушерська справа:
 1. Українська мова і література ( ЗНО)
 2. Біологія або хімія або математика на вибір
вступника ( ЗНО)
 Стоматологія:
 1. Українська мова і література ( ЗНО)
 2. Ліплення (творчий
конкурс)


ДО ЗАЯВИ, ПОДАНОЇ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ,
ВСТУПНИК ДОДАЄ КОПІЇ:
Паспорта (свідоцтво про народження для осіб,
яким виповнюється 14 років після 01 травня
2019 року);
 військово-облікових документів;
 документа про освіту і додатка до нього;
 сертифіката (сертифікатів) зовнішнього
незалежного оцінювання (для вступників на
основі повної загальної середньої освіти);
 документів, які дають право на пільги;
 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Під час подання заяви вступник пред’являє
особисто оригінали цих документів.


Повна

версія правил прийому
до Ківерцівського медичного
коледжу розміщена на сайті
коледжу

