


на базі 9 класів:

- Лікувальна справа  (фельдшер) –

термін навчання  4 роки

- Сестринська справа (сестра 

медична) — юнаки та дівчата (термін 

навчання 4 роки)



- Лікувальна справа  (фельдшер) – юнаки 

та дівчата (термін навчання  3 роки)

- Сестринська справа (сестра медична) –

юнаки та дівчата (термін навчання 3 роки)

- Акушерська справа (акушерка) - юнаки 

та дівчата (термін навчання  

2 роки  5 місяців)



Українська мова (тестування)

Біологія або хімія (тестування)



Вступ на навчання за сертифікатами ЗНО 

або за результатами вступних іспитів –

на вибір вступника. 

У 2021 році приймаються сертифікати 

ЗНО з балами не нижче 100  за 

2018, 2019, 2020 та 2021 років

з наступних предметів:

Українська мова

Біологія або хімія або історія України



У разі подання сертифікатів ЗНО бал 

вступника за відповідне вступне 

випробування підвищується 

на 25 відсотків.



конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А

П1 - оцінка вступного іспиту або бали 

сертифікату ЗНО з першого предмета; 

П2 - оцінка вступного іспиту або бали 

сертифікату ЗНО з другого предмета; 

А - середній бал документа про базову (повну) 

загальну середню освіту. 





Особи,  які згодні на укладення угоди   про  

відпрацювання не менше трьох років у 

сільській місцевості та селищах міського 

типу. 

Конкурсний бал множиться на 1,05



Оригінали та копії:

- документа, що посвідчує особу (з 14 років паспорт);

- військово – облікових документів; 

- документа про освіту з додатком ;

- двох сертифікатів ЗНО:

з української мови;

з біології або хімії або історії України (за вибором) 

за 2018, 2019, 2020 та 2021 років;

- документів про пільги (при наявності);

- медичних довідок (форма 0-86-у з картою щеплень ф-63);

- кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см - 6шт.



1 Прийом документів
29 червня –

13 липня

2 Вступні іспити 14–24 липня

3
Оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування

до 12.00 год. 

27 липня

4
Виконання вступниками вимог до зарахування на 

місця регіонального замовлення

до 12.00 год.

29 липня

5
Зарахування вступників на навчання за 

регіональним  замовленням

до

18.00 год.

31 липня

6

Зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб 

(контракт)

Додаткове зарахування – не пізніше 31 серпня

не пізніше 

03 серпня



1 Реєстрація електронних кабінетів з 01 липня

2 Прийом заяв та документів розпочинається 14 липня 

3
Закінчення прийому заяв та документів на 

основі вступних іспитів, співбесіди

о 18.00 год.

26 липня

4

Закінчення прийому заяв та документів на 

основі сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання

о 18.00 год.

02 серпня

5

Вступні іспити проводяться

Додаткові сесії іспитів для вступників, які 

вступають за кошти фізичних або юридичних 

осіб (контракт) проводяться

01- 13 

липня

з 14 липня-02 

серпня

6 Співбесіди проводяться
з 24 – 29 

липня



7

Оприлюднення рейтингового списку вступників, 

які вступають на основі сертифікатів ЗНО, 

вступних іспитів (у тому числі за квотами – 1), із 

зазначенням рекомендованих до зарахування

до 12.00 год.

05 серпня

8
Виконання вступниками вимог до зарахування 

на місця регіонального замовлення

до 12.00 год.

09 серпня

9 Зарахування за регіональним замовлення
до 12.00 год.

14 серпня

10
Зарахування за кошти фізичних або юридичних 

осіб (контракт) 

до 12.00 год.

20 серпня

11

Переведення на вакантні місця регіонального 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб (контракт) 

не пізніше 

20 серпня



- для вступу за співбесідою, вступними іспитами, 

квотами;

- для реалізації права на першочергове зарахування;

- за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО 

(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження) свідоцтві 

про освіту, сертифікаті ЗНО;

- у разі подання документа про повну загальну середню 

освіту старого зразка;

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет 

або подати заяву в електронній формі з інших причин, що 

підтверджено довідкою приймальної комісії.



зарахування за співбесідою:

- особи з інвалідністю внаслідок війни;

- особи, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи;

- особи з інвалідністю, які неспроможні 

відвідувати заклад освіти (за рекомендацією 

органів охорони здоров'я та соціального 

захисту населення)



участь у конкурсному відборі в межах квоти – 1
-- особи, визнані  постраждалими учасниками Революції 

Гідності, учасники бойових дій, у тому числі ті з них, 

які проходять військову службу;

- діти – сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування, особи з їх числа;

- особи, які мають захворювання, або патологічний 

стан, що можуть бути перешкодою для проходження 

ЗНО

участь у конкурсному відборі в межах  квоти – 2
- особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія окремих регіонів Донецької та Луганської 

областей, тимчасово окупована територія Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя



Переведення на вакантні місця державного 

замовлення:

- діти, один з батьків яких загинув у районі проведення 

антитерористичної операції або під час виконання 

військової служби;

- діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії під час участі у Революції Гідності;

- діти, у яких один із батьків був поліцейським 

(усиновлювачів) був поліцейським, який загинув під час 

виконання службових обовязків;

- особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю 

віком до 18 років;

- діти шахтарів (стаж підземної роботи не менше, ніж 

15років).



Наша адреса: 

85102,Донецька область

м. Костянтинівка,  

вул. Суворова, 15

тел.: (06272) 2-75-64 

Тел/факс: (06272) 2-75-80

e-mail: kons_med@mail.ru

Наша адреса: 
85102, Донецька область,

м. Костянтинівка,  

вул. Суворова, 15

тел.: (06272) 6-11-75

(095)140-15-79

Сайт:         www.kons-med.com

e-mail:       konsmed@ukr.net

Група Facebook:  Комунальний заклад 

"Костянтинівський медичний фаховий 

коледж"

mailto:kons_med@mail.ru



