
 
 



Загальний ліцензований обсяг та його розподіл за 
напрямами підготовки, спеціальностями та формами 

навчання представлені у додатку до ліцензії серії  
АЕ № 458334 від 08.07. 2014 року. 

 



Назва 
спеціальності Спеціалізація Кваліфікація Термін  та форма навчання 

Вступні випробування / 
сертифікати ЗНО,  отримані 

в 2017-2019 роках 

223 
Медсестринство 

  

Лікувальна 
справа 

фельдшер 
Денна на базі 9 класів – 3 роки 

10 місяців 
українська мова, біологія 

(тестування) 
Сестринська 

справа 
медична 
сестра 

Денна на базі 9 класів - 3 роки 
10 місяців 

українська мова, біологія 
(тестування) 

Сестринська 
справа 

медична 
сестра 

Денна на базі 11 класів - 
2 роки 10 місяців 

За сертифікатами ЗНО з 
біології або хімії  та 

української мови 

Акушерська 
справа 

акушерка 
Денна на базі 11 класів-

2 роки 5 місяців 

За сертифікатами ЗНО з 
біології або хімії  та 

української мови 
Сестринська 

справа -бакалавр 
(на базі диплома 

молодшого спеціаліста зі 
спеціальності 

Медсестринство) 

медична 
сестра 

Денна форма - 10 місяців 
Вечірня форма –  
1рік 10 місяців 

основи медсестринства 
(тестування) 

221 
Стоматологія 

Стоматологія 
ортопедична 

зубний технік 
Денна на базі 9 класів – 2 роки 

10 місяців 
українська мова (тестування), 

ліплення 

226 Фармація, 
Промислова 

фармація 
  

Фармація фармацевт 
Денна на базі 9 класів - 2 роки 

10 місяців 
українська мова, хімія 

(тестування) 

Фармація фармацевт 
Заочна, на 6aзі 11 кл. - 2 роки 

5 місяців 

За сертифікатами ЗНО з 
біології або хімії  та 

української мови 

Миколаївський базовий медичний коледж оголошує прийом на підготовку фахівців 



Мають право на зарахування за співбесідою: 

 
1. особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»; 

 

2. особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на 
прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами 
співбесіди; ст.27, ст.30 закону; 

 

3. особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти.  

 

Спеціальні умови  щодо участі у конкурсному відборі при вступі: 



Мають право на зарахування тільки за результатами вступних іспитів або ЗНО 2017, 
2018, 2019 року вступати за квотою-1, яка складає 10% від державного замовлення на 

кожну спеціалізацію: 

1. особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 
учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім 
військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному 
відповідними положеннями про проходження військової служби 
громадянами України; 

2. діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 
числа; 

3. особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 
оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році 
в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 
особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 
закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної 
облікової документації № 086-3/о (інваліди ); 

4. особи, які в 2019 році не брали участі восновній та додатковій сесіях 
зовнішнього незалежного оцінювання зпевного(их) навчального(их) 
предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану. 

 

Спеціальні умови  щодо участі у конкурсному відборі при вступі: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1709-16/paran4#n4
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1709-16/paran4#n4


Мають право на зарахування тільки за результатами 
вступних іспитів або ЗНО 2017, 2018, 2019 року вступати за 
квотою 2, яка складає 20% від державного замовлення на 

кожну спеціалізацію: 

 
1. особи, які проживають на тимчасово окупованій території 

(які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) 
або переселилися з неї після 01 січня 2019 року. (наказ № 
560 та наказ № 697) 

 

Спеціальні умови  щодо участі у конкурсному відборі при вступі: 



Мають право на зарахування за результатами вступних іспитів 
(замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної 

загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне 
оцінювання з відповідних предметів), в разі отримання кількості 

балів за кожний з них не менше встановленого МБМК мінімального 
рівня до участі в конкурсному відборі допускаються: 

 
1.особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) 
після 1 грудня 2018 року (включно); 

2.громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню 
освіту за кордоном. 

 

Спеціальні умови  щодо участі у конкурсному відборі при вступі: 



Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального 
замовлення в порядку, передбаченому Правилами прийому, якщо вони зараховані на 

навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію: 
діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів), які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 

час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які загинули 
або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності; 

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; 

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, 
пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів; 

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою 
особою при виконанні ним обов’язків військової служби. 

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною 
спеціальністю; 

інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, 
щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи 
на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії 
до прийняття постанови про відселення, - категорія 2; 

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної 
середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок 
нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи; 

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням відповідно до пунктів другого-сьомого цього розділу, і не були 
зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на 
участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»). 

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб». 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1706-18


Етапи вступної кампанії Категорія 
вступників 

Тільки денна 
форма навчання 

Прийом документів з 1 липня до 
18.00 13 липня 

Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди 
з 14 до 21 липня 

Оприлюднення рейтинґового списку вступників  12.00 
 23 липня 

Виконання вимог до зарахування на бюджет, не пізніше 
(надання оригіналів документів)  

12.00  
27 липня 

Зарахування на бюджет, не пізніше 12.00  
29 липня 

Переведення на вакантні бюджетні місця, не пізніше 
 

6серпня 
 

Зарахування на контракт, не пізніше 1 серпня 

Етапи вступної кампанії для осіб, які вступають на основі 
базової загальної середньої освіти (9 класів) 

 



Етапи вступної кампанії Категорія 
вступників 

Денна форма та 
заочна, 

сертифікати 
ЗНО 

Денна форма, 
вступні іспити  

квота-1 

Денна форма, 
співбесіди, 

квота-2 

Реєстрація електронних кабінетів з 1 липня тільки у 
паперовій 

формі 

тільки у 
паперовій 

формі 
Прийом документів з 10 липня до 

18.00  
29 липня 

з 10 липня 
до 18.00  
22 липня 

з 12 липня 
до 18.00  
22 липня 

Вступні випробування 
- 

з 23 по 27 
липня 

з 23 по 25 
липня 

Оприлюднення рейтинґового списку вступників  12.00  
1 серпня  

12.00  
1 серпня  

12.00  
1 серпня  

Виконання вимог до зарахування на бюджет, не 
пізніше (надання оригіналів документів)  

12.00  
5 серпня 

12.00  
5 серпня 

18.00  
3 серпня 

Зарахування на бюджет, не пізніше 12.00  
6 серпня 

12.00  
6 серпня 

12.00  
4 серпня 

Переведення на вакантні бюджетні місця, не пізніше 20 серпня 
 

20 серпня 
 

- 

Зарахування на контракт, не пізніше 17 
серпня 

17 
серпня 

- 

Етапи вступної кампанії для осіб, які вступають на основі повної загальної 
середньої освіти (11 класів) 

 



Під час вступної кампанії  
приймальна комісія МБМК працює: 

 
  

• з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00  
• у суботу з 9.00 до 14.00 
• неділя – вихідний 
• 13, 22, 29 липня, 3 серпня – з 9 до 18.00. 



Заяви подаються вступником 

В електронній формі, шляхом 
заповнення електронної форми 
в режимі он-лайн та 
розглядається приймальною 
комісією 

В паперовій формі, 
подається особисто до 
приймальної комісії 

Не можуть подавати  заяви в електронній формі особи, які мають повну 
загальну середню освіту у наступних випадках: 

для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2 (вступники можуть подавати 
заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за 
співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у МБМК та/або квотою-1, квотою-2. 
Ці документи повинні подаватися в строки прийому заяв); 

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти; 

для реалізації права на першочергове зарахування; 

при наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в 
атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; 

у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту; 

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фото полімерних 
технологій їх виготовлення; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, 
підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу освіти. 



Під час подання заяви в паперовій формі вступник 
пред’являє особисто оригінали: 

• документа, що посвідчує особу та підтверджують громадянство України 
(свідоцтва про народження приймаються лише в осіб, яким виповнилось 14 
років після 1 травня 2019 року); 

• військовий квиток або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних 
з 16 років; 

• документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 
нього;(свідоцтво за 9 класів або атестат за 11 класів та додаток до нього) 

• сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для 
вступників на основі повної загальної середньої освіти) 11 клаів; 

• документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, 
на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 
на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).( сироти – витяг з 
обліково-статистичної картки, св-во про смерть батьків) 

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за 
наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (паспорт). 

 

 



До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:: 
• копію документа, що посвідчує особу; 

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до 
нього; 

• копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для 
вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

• шість кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см. 

• інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими 
умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені 
законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

• копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для 
зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних 
іспитів та/або квотою-1, квотою-2 подаються вступником особисто при подачі 
документів у паперовій формі у визначені цими Правилами прийому або 
відповідно до них терміни 



ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ! 
 

ОФІЦІЙНИМ ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО 
НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДО 
ЗАРАХУВАННЯ ВВАЖАЄТЬСЯ 

ОПРИЛЮДНЕННЯ ВІДПОВІДНОГО 
РІШЕННЯ НА СТЕНДАХ ПРИЙМАЛЬНОЇ 

КОМІСІЇ МБМК.  
 

Одночасно ця інформація оприлюднюється на web-
сайті МБМК. 

 

 



Найменування 
спеціальності 

Спеціалізація Вартість за 1 рік навчання, грн. 
Молодший спеціаліст Бакалавр 

На базі ПЗСО 
(11 класів) 

На базі БЗСО 
(9 класів) 

На базі ОКР 
молодший 
спеціаліст 

221 
Стоматологія 

стоматологія 
ортопедична - 20500 - 

223 
Медсестринство 

сестринська справа 20100 20300 11200 

акушерська справа 20300 
 - - 

лікувальна справа - 20100 - 

226 Фармація фармація 12300 20500 - 

Вартість платних послуг на 2019 рік 

Консультації до вступу на спеціалізацію «Стоматологія ортопедична» – 415 грн. 



Адреса коледжу: 

• вул. Космонавтів, 79/1, 
м. Миколаїв, 54028.                          

Електронна адреса та 
Web-сайт коледжу: 

• mykmedcol@ukr.net 
• medkollege.mk.ua 

Миколаївський базовий медичний коледж 

Контактні телефони: 

• (0512) 44-37-92 
• (0512) 23-51-96 

mailto:mykmedcol@ukr.net
mailto:mykmedcol@ukr.net
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