
 КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

«САМБІРСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ»  

 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

Порядок роботи приймальної комісії з 30 червня до 30 вересня 2020 року: 

 понеділок – п’ятниця з 9.00 до 17.00 год.,  

обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.,  

субота, неділя  - вихідний день. 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої 

освіти проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання 

вступники на основі освіти 

базової  

загальної середньої 

(9 кл.) 

повної 

загальної середньої 

(11 кл.) 

Початок прийому заяв та документів 30 червня 2020 року 13 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 

які вступають на основі співбесіди  або вступних 

іспитів, що проводить Самбірський медичний 

коледж 

13 липня 2020 року  

о 18.00 год.  

 

22 серпня 2020 року 

о 18:00 год. 

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 

які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО.  

01 вересня 2020 року  

о 18:00 год.  

 

Строки проведення Самбірським медичним 

коледжем вступних іспитів   

з 14 до 21 липня 

2020 року 

з 23 до 29 серпня включно  

2020 року 

 

Строки проведення Самбірським медичним 

коледжем співбесід   

з 14 до 21 липня  

2020 року 

 

з 25до 28 серпня включно  

2020 року 

 

Оприлюднення рейтингового списку вступників, 

із зазначенням рекомендованих до зарахування на 

місця державного (регіонального) замовлення  

не пізніше  

12:00 год. 

23 липня 2020 року 

За результатами співбесіди 

 не пізніше 12:00 год. 

03 вересня 2020 року 

За результатами сертифікатів 

ЗНО та вступних іспитів  

не пізніше 12:00 год. 

03 вересня 2020 року 

Строки виконання вступником вимог до 

зарахування на місця державного замовлення 

до 12:00 год. 

27 липня 2020 року 

За результатами співбесіди  

до 18:00 год. 

04 вересня 2020 року 

За результатами сертифікатів 

ЗНО та вступних іспитів  

до 12:00 год. 

07 вересня 2020 року 

Строки зарахування вступників : 

• - за регіональним замовленням 

 

 

 

 

 

 

• - за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 

• - додаткове зарахування 

 

не пізніше 18:00 год. 

29 липня 2020 року 

 

 

 

 

 

не пізніше 

31 липня 2020 року 

не пізніше 

31 серпня 2020 року 

За результатами співбесіди  

не пізніше 12:00 год. 

07 вересня 2020 року 

За результатами сертифікатів 

ЗНО та вступних іспитів  

не пізніше 12:00 год. 

13 вересня 2020 року 

 

не пізніше 12:00 год. 

19 вересня 2020 року 

не пізніше 

30 вересня 2020 року 

Переведення на вакантні місця регіонального 

замовлення, осіб які зараховані на навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб. 

не пізніше  

06 серпня 2020 року 

не пізніше 

30 вересня 2020 року 

Реєстрація та робота електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних документів  

(на основі повної загальної середньої освіти) 

 Початок - 01 серпня 2020року 

Закінчення – 30 вересня 2020 року 

 


