
Шановні вступники 2019 року! 
 

Генічеське медичне училище готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» – денна форма навчання, за такими спеціалізаціями: 

 

 «Лікувальна справа» (бюджет, контракт) термін навчання  3 роки (на базі 11 класів). Вступають за 

результатами ЗНО  2019, 2018, 2017 рр. подавши в приймальну комісію заяву в електронній формі          

з 10 липня до 29 липня. Особи, які мають спеціальні умови подають заяви в паперовій формі з 10 до 22 

липня. 

Необхідні документи: 
- Паспорт та його копія; для юнаків – військовий квиток або посвідчення про приписку до призивної дільниці та 

його копія. 
- Документ про освіту і додаток до нього (оригінали і копії); 
- Сертифікат(ти)зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти 2019, 2018, 2017 років; інформаційна картка з 

балами з української мови та літератури, біології, та їх копії. 
- Медичну довідку за формою 086–о з результатом флюорографії (та її копія). 
- Довідка щеплень (та її копія). 
- 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см. 
- Ідентифікаційний код, виданий державною податковою інспекцією і його копія. 
- Документи-пільги (за наявності) і їх копії. 

 

 «Сестринська справа» медсестра-масажист (інваліди з вадами зору) – на базі 11 класів, бюджет, 

контракт. Термін навчання 3 роки. Вступають по балам сертифіката ЗНО 2019, 2018, 2017 рр., заяви 

подаються в електронній формі, або за результатами вступних іспитів з української мови і літератури та 

біології (усно). 

Документи приймаються з 10 липня до 22 липня.  

Необхідні документи: 
- Паспорт та його копія; для юнаків – військовий квиток або посвідчення про приписку до призивної дільниці (за 

наявності) та його копія. 
- Документ про освіту і додаток до нього (оригінали і копії). 
- Сертифікат(ти) зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти 2019, 2018, 2017 років; інформаційна картка 

з балами з української мови та літератури, біології, та їх копії (за наявності). 
- Довідка МСЕК встановленої форми про інвалідність, та її копія; інваліди з дитинства до 18 років надають 

довідку ВКК та її копію.  
- Медична довідка форми  086–о  з відміткою психіатра, нарколога, результатом флюорографії (оригінал і копія). 

Довідка від лікаря про відсутність протипоказань до навчання за обраною спеціалізацією. Електрокардіограма. 
Довідка щеплень і її копія. Індивідуальна програма реабілітації інваліда та її копія. 

- 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;  
- Ідентифікаційний код, виданий державною податковою інспекцією та його копія. 

 

«Сестринська справа» – на базі 9 класів (бюджет, контракт), з одночасним здобуттям повної 

загальної середньої освіти, термін навчання 4 роки.  

Прийом заяв і документів з 01 липня до 13 липня.  
- Документ, що посвідчує особу і його копію. Витяг, щодо реєстрації місця проживання і копію. 

Свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01.05.2019 р. і копію. 
- Свідоцтво про базову загальну середню освіту і додаток до нього (оригінали і копії). 
- Медична довідка за формою 086-о, з результатом флюорографії та її копія. 
- Довідка щеплень, та її копія. 
- 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см. 
- Ідентифікаційний код, виданий державною податковою інспекцією (та його копія). 
- Документи-пільги (за наявності). 

Вступні екзамени з української мови (диктант) і біології (тестування) з 14 до 21 липня. 

 

Усі бажаючі забезпечуються гуртожитком. 
 

Додатково всім бажаючим студентам надається можливість пройти курси масажу і отримати посвідчення масажиста. 
 

Наша адреса: 75500 м. Генічеськ, Херсонська область, проспект  Миру, 41.Телефони:  (05534)  

3-24-39 (до прийому документів), 3-20-57 (під час вступної кампанії), 3-23-25 (приймальна директора). 

Е-mail: genmed@ukr.net , genmed@meta.ua    

Веб-сайт: http://gmu.ks.ua      

Умови та строки прийому заяв та документів кожен рік змінюються. 
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