
 Пам'ятка абітурієнту 
про проходження професійного медичного освідчення 

 
1. Професійне медичне освідчення проводиться в медичному центрі НУ «ОМА»          
відповідно до окремого графіка з 19 лютого по 12 липня 2018 року (дату визначають              
самі абітурієнти) у медичному центрі університету «Академмарин» за адресою: вул.          
Маловського, 10 (екіпаж). Запис на профмедосвідчення проводиться з 01 лютого            
2018 року. 
       2. Підставою для прибуття на профмедосвідчення є направлення, яке 
абітурієнти можуть  отримати у кабінеті № 202 навчального корпусу № 7. Для 
отримання направлення необхідно мати документ, який засвідчує особу, та 
фотографію розміром 3х4 см).  
У направленні вказується дата   проходження профмедосвідчення.  
       3.  У день, що зазначений у направленні, абітурієнт на 8 годину 30 хвилин  
прибуває на контрольно-пропускний пункт екіпажу університету  (вул. Маловського, 
10). 
      Для сдавання аналізів необхідно прийти натщесерце. Слухачі, які носять окуляри , 
прибувають на профмедосвідчення в окулярах.  
      4. Слухач   проплачує вартість «проходження професійного медичного 
освідчення» у розмірі 550  гривень (станом на 20.01.2018)  у медичному центрі 
університету «Академмарин». 
      5. Пред'явивши  направлення охоронцям на контрольно-пропускному пункті 
екіпажу, абітурієнт  проходить до медичного центру.  
      6. На час прибуття на профмедосвідчення до медичного центру абітурієнт 
повинен пред'явити:  

● направлення; 
● квитанцію про  оплату «проходження професійного медичного 
освідчення»;  
● 2 фотографії розміром 3х4 см.;  
● приписне свідоцтво з воєнкомату (ті, кому не виповнилось на момент 
огляду 16 років — свідоцтво про народження); 
● медичну довідку за формою 086 - О з додатком форми 063 - О з поліклініки 
за місцем проживання;  
● сертифікати чи довідки установленого зразка від нарколога та психіатра,         
про те, що абітурієнт не перебуває на диспансерному обліку за місцем           
проживання, що є дійсним впродовж одного року з дня видачі (мешканцям           
райцентрів і сел допускається відмітка (печать)      
наркологічно-психологічного кабінету за формою 086-О). Записи нарколога и        
психіатра змістом: «Пригодний», «Здоров» - НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ! 
 

У разі відсутності  хоча б одного найменування з вищеперерахованих, абітурієнт на 
проходження профмедосвідчення не допускається. 

Професійне медосвідчення проводиться, як правило, для юнаків упродовж одного 
дня, для дівчат - двох днів. При необхідності додаткових обстежень і консультацій, 
профмедосвідчення може бути продовжено до кількох днів. У випадку подовження 
 



профмедосвідчення абітурієнт має узгодити з лікарем дату наступного прибуття до 
медсанчастини університету для продовження комісії. 

Професійне медичне освідчення проводиться у робочі дні тижня. За один день 
профмедосвідчення проходять до 5 осіб. 

Абітурієнти приходять на профмедосвідчення без супроводу батьків, родичів чи         
інших сторонніх осіб. У противному випадку слухач до профмедосвідчення не          
допускається! 

У результаті проходження профмедосвідчення на абітурієнта у медичному центрі 
заводиться медична амбулаторна картка, оформлюється медичний санітарний паспорт 
моряка і довідка медичного огляду (на зворотньому боці направлення на 
профмедосвідчення). 
Списки осіб, які пройшли  профмедосвідчення, медичний центр  направляє  до центру 
довузівської подготовки для ознайомлення  з  його результатами. 

Результати  медичного огляду є дійсними тільки у поточному році . 
 Довідки за телефонами: 

728 – 06 – 88; 
внутрішній - 498, 466.  

 


