Шановні абітурієнти 2022 р.!
Білгород-Дністровський
медичний фаховий коледж
оголошує прийом для здобуття
освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра
Спеціальність

223
Медсестринство

ОПП
Лікувальна
справа
(фельдшер)
Сестринська
справа

Обсяг
прийому на
бюджет

Обсяг
прийому на
контракт

(осіб)

(осіб)

Термін
навчання

На базі 9 кл.
30

30

4 роки.

На базі 9 кл.
30

30

4 роки.

На базі 9 кл.
Сестринська
справа

-

-

-

На базі 11 кл.
20

10

3 роки.

На навчання приймаються:
 особи, які здобули базову загальну середню освіту (база 9 кл.);
 особи, які здобули повну загальну середню освіту (база 11 кл.);
 особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;
 особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
 особи, які здобули вищу освіту.

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.):
 реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів :
розпочинається 23 червня
 прийом заяв та документів: починається з 30 червня 2022 року.;
та закінчується 13 липня о 18.00 год.
 індивідуальна усна співбесіда з біології з 14 липня до 23 липня

Додатковий прийом на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.):
 прийом заяв та документів виключно на контрактній основі
починається з 01 жовтня та закінчується 08 жовтня о 18.00 год.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.):
 реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних
документів розпочинається 01 липня та завершується 31 жовтня;
 прийом заяв та документів розпочинається 14 липня;
 прийом заяв та документів закінчується:
для осіб, які вступають тільки на основі СМТ та сертифікатів ЗНО (2019-2020 2021 року) 31 серпня о 18.00 год.;
для осіб, які вступають тільки на основі індивідуальної усної співбесіди -05
серпня о 18.00 год.
 індивідуальні усні співбесіди з 08 серпня до 16 серпня з біології

УВАГА!Для вступу на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)
абітурієнт обирає на власний розсуд СМТ, результати зовнішнього незалежного
оцінювання або індивідуальну усну співбесіду будь-яких комбінаціях.
У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання
2019, 2020, 2021 та 2022 років.
Для конкурсного відбору зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього
незалежного оцінювання з української мови, українськамова та літератури (перший
предмет), біології (другий предмет)
У разі подання результатів СМТ або зовнішнього незалежного оцінювання
бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.
Мінімальне значення кількості балів, з якими вступник допускається до участі у
конкурсі для вступу до училища становить 100 балів.
1. Для осіб зареєстрованих у селах, та які здобули базову загальну середню освіту у
закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал
множиться на сільський коефіцієнт, який дорівнює 1,05.

Необхідні документи:
1. Паспорт або свідоцтво про народження для тих, кому виповнюється 14 років
після 01 січня 2022 року.
2. Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних.
3. Документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень,
ступінь вищої освіти на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

4. Сертифікат (сертифікати) 2019, 2020, 2021років зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови, з української мови та літератури, біології (для
вступників на основі повної загальної середньої освіти) або скласти
індивідуальну усну співбесіду в коледжі.
5. Ідентифікаційний код.
6. Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за спеціальними
умовами на участь у конкурсі.
7. Фотокартки 3х4 (6 шт.);
8. Медична довідка форма 086/о+ щеплення.

СТРОКИ ПРИЙОМУ
9 КЛАС
2022 року
№
з/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

ЕТАПИ
Реєстрація електронних кабінетів
вступників, завантаження необхідних
документів розпочинається:
Прийом заяв та документів
Строки проведення навчальним
закладом:
Індивідуальної усної співбесіди
Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників
Термін виконання умов до
зарахування (подання оригіналів
документів)
Зарахування вступників:

Додатковий набір виключно за кошти
фізичних або юридичних осіб:
Розгляд мотиваційних листів:
Переведення на вакантні місця:

Відповідальний секретар Приймальної комісії

На основі 9 класу

23 червня по 31 серпня
З 30 червня по 13 липня
2022 року
З 14 липня по 23 липня 2022
року
0 12.00 год не пізніше 26
липня 2022 року
До 12.00 години 28 липня
2022 року
- за державним
замовленням не пізніше
18.00 год 30 липня 2022
року;
- за кошти фізичних та
юридичних осіб не
пізніше 03 серпня 2022
року.
- Прийом документів: з 03 жовтня по
08 жовтня 0 13.00 год

- 09 жовтня
- Не пізніше 08 серпня.

Ольга Карпляк

СТРОКИ ПРИЙОМУ 11 клас
2022 року
Етапи вступної кампанії
Строки прийому заяв і документів:
Реєстрація електронних кабінетів вступників,
завантаження
необхідних
документів
розпочинається:
Початок прийому заяв та документів:
Закінчення прийому заяв та документів від осіб,
які вступають на основі усної індивідуальної
співбесіди, що проводить ОКУ «БілгородДністровський медичний фаховий коледж»
Закінчення прийому заяв та документів від осіб,
які вступають тільки на основі СМТ та
сертифікатів
зовнішнього
незалежного
оцінювання.
Додатковий набір виключно за кошти фізичних або
юридичних осіб:

починається 01 липня по
31 жовтня
14 липня 2022 року
05 серпня2022 року
о 18 .00 годині

О 18 .00 годині 31серпня

З 26.09 по 30.09.2022 року

Строки вступних іспитів:
Вступні іспити проводяться в кілька потоків:

З 08 серпня по 16 серпня

Строки конкурсного відбору:
Термін оприлюднення рейтингового списку за не пізніше 12.00 години
результатами співбесіди та за результатами СМТ 01 вересня
Вступники, які отримали рекомендації, повинні
виконати вимоги до зарахування на місця До 12.00 год 06 вересня
державного замовлення, (оригінали документів)

Строки зарахування на навчання:
За державним замовленням

не пізніше 12.00 години
08 вересня

За кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 16 вересня

переведення
замовлення.

на

вакантні

місця

державного

не пізніше 26 вересня

Додаткове зарахування на вільні місця виключно за Початок прийо зав: з 26.09 по
кошти фізичних або юридичних осіб:
30.09.2022 року
Розгляд мотиваційних листів
03 жовтня 2022 року

