
 
 

             готує таких фахівців: 

 

 

“Лікувальна справа” – фельдшер 

2 роки 10 місяців  (після 11 класу) 

 3 роки 10 місяців (після 9-го класу) 

 

“Сестринська справа” – сестра медична 

2 роки 10 місяців  (після 11 класу) 

 3 роки 10 місяців (після 9-го класу) 

 

ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ у 2020   році  
 

На навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня фахового молодшого 

бакалавра приймаються:  

особи з базовою загальною середньою 

освітою (9 класів); 

з повною загальною освітою (11 класів); 
 

 

ВСТУПНІ ІСПИТИ ТА  

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР 
 

При вступі на основі базової загальної 

середньої освіти складаються  

вступні іспити з:   

1)  української  мова;  2) біології  

 

При вступі на основі повної загальної 

середньої освіти складаються:  

 вступні іспити з української  мови 

та літератури і біології;  

 або надаються сертифікати ЗНО, які 

отримані у 2017, 2018, 2019 та 2020 

роках з вищезазначених предметів; 

 або вступні іспити та сертифікати 

ЗНО які отримані у 2017, 2018, 

2019 та 2020 роках з 

вищезазначених предметів в будь-

яких комбінаціях. 
 

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА 

ДОКУМЕНТІВ 
на основі базової загальної середньої 

освіти 

30 червня – 13 липня 
 

на основі повної загальної середньої 

освіти 

13 липня – 01 серпня 

13 липня – 22 липня (від осіб із 

спеціальними умовами вступу та абітурієнтів, 

які здають вступні випробування) 
 

 

 

 

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ  ТАКІ 

ДОКУМЕНТИ: 

- заяву про вступ (в паперовій або електронній 

формі); 

-  сертифікати ЗНО, які отримані у 2017, 

2018 та 2019, 2020  році з  біології,  української 

мови та літератури (для осіб, які вступають на 

базі    11-ти класів) 

- документ, що посвідчує особу та 

громадянство; 

-  документ про здобутий освітній рівень з 

додатком (оригінали або копії); 

- військовий квиток (посвідчення про прописку 

до призовної дільниці); 

- 4 кольорових фотокарток розміром 3х4 см; 

- медичну довідку ф. 086-о; 

- ксерокопію ідентифікаційного коду  

- картку про щеплення ф.063 у двох 

примірниках; 

- 25 листків А4  та 5 конверти з марками; 

- папку на зав’язках для документів. 

     Інші документи або їх копії подаються 

вступником, якщо це викликано особливими 

умовами зарахування.  
 



 

ФОРМА НАВЧАННЯ - денна 
за державним замовленням та контрактом 

( за кошти юридичних і фізичних осіб) 

 

 

 
 

 

ВСІ БАЖАЮЧІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ 

ГУРТОЖИТКОМ, РОЗТАШОВАНИМ НА 

ТЕРИТОРІЇ КОЛЕДЖУ. 

 

 
 
 

План прийому * 

на 2019-2020 навчальний рік: 
 

 

«ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» 

на основі повної загальної  середньої освіти 

за контрактом – 30 

на основі базової  загальної середньої освіти 

за державним замовленням – 35 

за контрактом – 20 

 
 

«СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» 

на основі повної загальної  середньої освіти 

за державним замовленням – 15 

за контрактом – 15 

на основі базової  загальної середньої освіти 

за державним замовленням – 40 

за контрактом – 25 

 

Наша адреса: 
Дніпропетровська область, 53211, 

м.  Нікополь,  вул. Херсонська, 5 

 

Тел. 095-622-53-71- приймальня директора   

 

e-mail : nikmeduch@gmail.com 
 

  web-сторінка: nikmed.at.ua 

 

 

 

Обери престижну медичну 
професію, зроби перший крок на 
своєму професійному шляху вже 

сьогодні. 
 

* можливі зміни у плані  прийому  

 

 
 

 

 

Один з найкращих 

 медичних закладів освіти  

Дніпропетровщини  

 

 

 

 

 

 

 

Ми дуже раді кожному з Вас! 

mailto:nmu@nik.dp.ukrtel.net
http://www.nmudp.ucoz.ru/

