
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання у Генічеське медичне училище в 2019 році 
 

1. Вступники на основі базової загальної середньої освіти для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання:  
 

Початок прийому заяв та документів 01 липня 

Закінчення прийому заяв та документів  13 липня о 18.00 годині  

Проведення вступних іспитів та співбесід 14 – 21 липня 

Оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування на місця 

за державним або регіональним замовленням 

не пізніше 12.00 години  

23 липня  

 

Виконання вступниками вимог до зарахування  
на місця державного або регіонального замовлення  

до 12.00 години  

27 липня  

Зарахування вступників:  
– за державним або регіональним замовленням 

– за кошти фізичних або юридичних осіб  

 

не пізніше 18.00 години 29липня  

не пізніше 01 серпня 

Переведення на вакантні місця державного 

(регіонального) замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

 

не пізніше 06 серпня 

 

2. Вступники на основі повної загальної середньої освіти для здобуття  

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання:  
 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження документів, крім осіб які мають 

спеціальні умови 

початок – 01 липня; 

  

Початок прийому заяв та документів  10 липня 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, 

які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів 

22 липня о 18.00 годині  

 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, 

які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО 

29 липня о 18.00 годині  

Проведення співбесід  23 – 25 липня 

Проведення вступних іспитів 23 – 28 липня 

Оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування за результатами 

співбесіди на місця за державним (регіональним) замовленням 

не пізніше 12.00 години  

01 серпня 

 

Виконання вступниками вимог до зарахування за 

співбесідою на місця державного (регіонального) 

замовленням  

до 18.00 години 03 серпня  

Зарахування вступників за результатами 

співбесіди за державним (регіональним) замовленням  

не пізніше 12.00 години  

04 серпня  

Рейтинговий список вступників, які вступають на 

основі сертифікатів ЗНО та вступних іспитів 

не пізніше 12.00 години  

01 серпня  

Виконання вимог до зарахування на місця 

державного (регіонального) замовлення  

до 12 години 05 серпня 

Зарахування вступників відбувається: 

- за державним (регіональним) замовленням 

- за кошти фізичних або юридичних осіб 

 

не пізніше 12.00 год.06 серпня 

не пізніше 12.00 год.16 серпня 

 


