
Шановні абітурієнти 2022 р.! 

  Білгород-Дністровський  

медичний фаховий коледж  

                       оголошує прийом для здобуття 

                                              освітньо-професійного ступеня  

                          фахового молодшого бакалавра 

Спеціальність ОПП 

Обсяг 

прийому на 

бюджет 

(осіб) 

Обсяг 

прийому на 

контракт 

(осіб) 

Термін 

навчання 

223 

Медсестринство 

Лікувальна 

справа 

(фельдшер) 

Сестринська 

справа 

На базі 9 кл. 

30 30 4 роки. 

На базі 9 кл. 

30 30 4 роки. 

Сестринська 

справа 

На базі 9 кл. 

- - - 

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 та завершується 31 серпня 

 прийом заяв та документів  починається 30 червня 2022 року.;   

            та закінчується 13 липня о 18.00 год. 

 вступні іспити проводяться   з 14 липня до 23 липня з 

української мови (диктант) – перший предмет; 

біології (тестування) – другий предмет. 



Додатковий прийом на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.): 

 прийом заяв та документів  починається 01 серпня.;   

            та закінчується 08 серпня о 18.00 год. 

Вступні іспити для додаткового прийому на основі базової загальної середньої 

освіти (9 кл.): 

 проводяться   з 09 серпня до 12 серпня з 

української мови (диктант) – перший предмет; 

                       біології (тестування) – другий предмет. 

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.): 

 реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 01 липня та завершується 30 вересня; 

 прийом заяв та документів розпочинається 14 липня; 

 прийом заяв та документів закінчується: 

для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів – 26 липня о 

18.00 год.; 

 для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО – 03 серпня о 18.00 год. 

 вступні  іспити, співбесіди проводяться  з 23липня до 29 липня   з української 

мови   (тестування) – перший предмет; 

біології (тестування) – другий предмет. 

УВАГА! Для вступу на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) 

абітурієнт обирає на власний розсуд результати зовнішнього незалежного 

оцінювання або вступних іспитів у 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 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. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

1. Право на першочергове зарахування зі спеціальностей галузі знань 

22 “Охорона здоров’я” (регіональне замовлення) має вступник після укладення 

ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або 



селищах міського типу. Конкурсний бал такого абітурієнта  множиться на 

коефіцієнт 1,05. 

2. Для осіб зареєстрованих у селах, та які здобули базову та повну загальну середню 

освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний 

бал множиться на сільський коефіцієнт, який дорівнює 1,05. 

3.  Додаткові 50 балів нараховуються призерам (особам, нагородженим дипломами 

І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2022 року з базових 

предметів, призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2022 року. 

4.  Конкурсний бал розраховується так: 

              КБ = П1 + П2 + А + ОУ, 

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з 

першого предмета; 

П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту  з другого 

предмета; 

А – середній бал документа про базову або повну загальну (профільну) середню 

освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення 

середнього бала; 

 

Необхідні документи: 

1. Паспорт  або свідоцтво про народження для тих, кому виповнюється 14 років після 

01 квітня 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, 2021-2022 років зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови, з української мови  та літератури, біології  (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти) або скласти іспити в 

коледжі. 

5. Ідентифікаційний код. 

6. Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою,  на 

участь у конкурсі за квотою-1. 

7. Фотокартки 3х4 (4 шт.); 

8. Медична довідка форма 086/о+ щеплення. 


