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План роботи приймальної комісії 
ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж»

на 2022 рік
№
з/н Заходи Термін

виконання

1.
Розглянути наказ про «Умови прийом) до ФІІО України у 
2022році». Травень

і Розгляну ї й та затвердити 1 Іравила прийому до ОКУ «Білгород- 
Дністровський медичний фаховий коледж». Травень

3 .

4.

Розглянути та затвердити план проведення профорієнтаційної 
роботи. Жовтень

Призначити приймальну комісію. Грудень

5. Призначити технічних секретарів приймальної комісії. Лютий

6. Провести інструктажі з технічними секретарями. Лютий
Червень

7.

8.

Розмістити інформацію про прийом до ОКУ «Білгород- 
Дністровський медичний фаховий коледж» на офіційному сайті.

Протягом
прийому

1 Іризначити вартість контрактної форми навчання. Травень

9. Складати та затверджувати протоколи приймальної комісії 
протягом роботи приймальної комісії.

Протягом
року

10. Затвердити Положення про приймальну комісію. До 01 червня

1 1. Провести в коледжу дні відкритих дверей. 23 січня

12. Затвердити Положення про проведення індивідуальну усну 
співбесіду з біології. До 01 червня

13. Призначити комісію по співбесіді квітень

14. Призначити екзаменаційну комісію. квітень

15.
Розглянути наказ про склад апеляційної комісії ФПО. на основі 
цього включити вчителів системи загальної середньої освіти до 
складу апеляційної комісії.

травень

16. Розглянути та затвердити форми документів при подачі заяви. Червень

17. Затвердити розклад вступних іспитів до ОКУ «Білгород- 
Дністровському медичному фаховому коледжі».

*

травень

18. Оформити інформаційний стенд для абітурієнтів. Червень
20. Затвердити графік роботи приймальної комісії. травень

21.
h - '

Провести прийом документів від абітурієнтів з повною 
загальною середньою освітою.

14.07.2022 по 
31.08.2022р.

Провести прийом документів від абітурієнтів з базовою 
загальної середньої освіти.

30.06.2022 по 
13.07.2022р.



2 3 .
Провести співбесіди згідно затвердженого плану та графіку 
абітурієнтів з повного загальною середньою освітою..

08.08.2022 по 
16.08.2022

2 4 .

h

Провести співбесіди та іспити згідно затвердженого плану та 
г рафіку абітурієнтів з базовою загальної середньої освіти.

Інформувати Міністерство освіти про хід подачі документів до 
ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж».

14.07.2022 по 
21.07.2022р.

За вимогою

Скласти та оприлюднити рейтингові списки осіб, на базі 9 класів 
26. рекомендованих до зарахування на місця державного 

замовлення.

Скласти та оприлюднити рейтингові списки осіб, на базі 11 класу 
27. рекомендованих до зарахування на місця державного 

замовлення.

26липня
2022р.,

не пізніше 
12 годин 

01 вересня
2022р.,

не пізніше 
12 годин 
ЗОлипня

^  Зарахувати вступників на навчання за державним замовленням 
на базі 9 класів.

Зарахувати вступників на навчання за державним замовленням 
на базі 11 класів.

Зарахувати вступників на навчання за кошти фізичних та 
30. юридичних осіб -  після зарахування на місця державного 

замовлення на базі 9 класів.

Зарахувати вступників на навчання за кошти фізичних та 
З 1. юридичних осіб -  після зарахування на місця державного 

замовлення на базі 1 1 класів.

2022р, не 
пізніше 

18 години 
не пізніше 

12.00 години 
08 вересня 
Не пізніше 
03 серпня 
додатково 

З 1жовтня2022 
Не пізніше 
16 вересня 
Додаткове 

зарахування 
26.09,-

1 Надати результати прийом)1 абітурієнтів у 2022 році до 
Міністерства освіти.
Занести та обробити в системі ЄДБО всю інформацію стосовно 

3. ходу подачі заяв абітурієнтами та результатів прийому до 
І коледжу.

30.09.2022р 

За вимогою

01.07.22 -  
30.09.22р.

Відповідальний секретар Ольга Карпляк


