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Бахмут 
Артемівськ 

 Коледж був заснований  

  2 жовтня 1926 року як   

  медпрофшкола 

 У 1929 році відбувся перший випуск  

Арон Львович 
Кітаєв  



Матеріально-технічна 

база  

Навчальний корпус 
 – 3472 кв.м.,  

Спортивний комплекс 
 –1413 кв.м.,  



36 кабінетів  

 



5 лабораторій  

 



3 лекційних зали на 100 

місць кожен 
Бахмут 

448 
років 



Гуртожиток 



Спортивний  

комплекс 
 



Єдиний правильний шлях до 
отримання професійної освіти 

– тестування! 

 

 Успішно підготуватися та 
пройти цю форму 

випробування отриманих 
знань Вам допоможуть в 
Бахмутському медичному 

коледжі. 

  

  

В коледжі існують курси з 
підготовки до участі у 

незалежному зовнішньому 
тестуванні: 

 

 з біології 

 з української мови та літератури 

 



Бахмутський медичний коледж  
здійснює підготовку спеціалістів на базі повної 

загальної середньої освіти (11 класів) за фахом: 

Лікувальна  
справа 

Сестринська  
справа 

Термін навчання  

3 роки  
Термін навчання  

3 роки  

Навчання проводиться на  

бюджетній та контрактній  

основах.  



Для підготовки спеціалістів на 

базі повної загальної середньої 

освіти (11 класів):            

зарахування до училища проводиться за 
результатами ЗНО або вступних іспитів  

Необхідний мінімум – 100 балів  
з кожної дисципліни 

Українська мова  
та література 

 

Біологія або  
Математика або 

 Історія України  
  



Бахмутський медичний коледж  
здійснює підготовку спеціалістів на основі базової 

загальної  середньої освіти (9 класів) за фахом: 

Сестринська  
справа 

Термін навчання – 4 роки  

Навчання проводиться на  

бюджетній та контрактній  

основах.  



Для підготовки спеціалістів на 

основі базової загальної середньої 

освіти  (9 класів): 

зарахування проводиться за 
результатами вступних іспитів з: 

Української мови  
(тестування) 

Біології або 

Математики  
(тестування) 

 



• діти-сироти; 
 

•  військовослужбовці, демобілізовані після 30 
листопада 2019 року; 
 

• учасники АТО; 
 

• особи, які за станом здоров’я не змогли 
складати ЗНО; 
 

• внутрішньо переміщені особи після 1 січня 
2020 року;   
 

• вступники, місцем проживання яких є зона АТО 
або “сіра зона”. 
 

 
 

Квота становить 30%  
від кількості бюджетних місць 

За квотою мають право вступати: 



Для поступающих на базе 9 классов 

1.Сроки сдачи документов, проведения 

экзаменов, опубликования рейтинговых 

списков и зачисления будут уточнены после 

окончания карантина.  

2.Экзамены в форме тестов  –  

 украинский язык - обязательно  

 биология или математика – на выбор                                              
                   Конкурсный балл  -  сумма результатов 

                   экзаменов и среднего балла  

                   свидетельства за 9 класс  

                   (по 200- бальной шкале) 



Для поступающих на базе 9 классов 
Документы, которые нужно подать  

в приемную комиссию: 

1. Заявление на имя директора. 
2. Паспорт, прописка (оригиналы и копии). 
3. Идентификационный номер (оригинал и копия). 
4. Свидетельство об окончании 9 классов, вкладыш  
     с оценками (оригиналы или копии). 
5. Юноши – копия свидетельства о рождении. 
6.  Медицинская справка (оригинал или копия). 
7.  Документы, которые дают право на льготы 

(оригиналы и копии). 
                8. Фотографии 3х4 – 6 шт. 
                9. Файловые папки – 2 шт. 
                10. Файлы – 2 шт. 



Для поступающих на базе 11 классов 
Если поступаете по результатам ЗНО: 

(только через электронный кабинет) 
 

1. Сроки сдачи документов, проведения экзаменов, 

опубликования рейтинговых списков и зачисления 

будут уточнены после окончания карантина.  

2. Принимаются сертификаты ЗНО 2017, 2018, 2019 и 

2020 года. 

3. ЗНО по украинскому языку и литературе – обязательно, 

 по биологии, математике, истории Украины – на выбор. 

     

     Конкурсный балл рассчитывается как сумма 

   сертификатов ЗНО и среднего балла   

   свидетельства за 11 класс  

    (по 200-бальной шкале). 



Для поступающих на базе 11 классов 

Если поступаете на основании вступительных 

экзаменов (или комбинация ЗНО + экзамен): 
 

1. Сроки сдачи документов, проведения экзаменов, 

опубликования рейтинговых списков и зачисления 

будут уточнены после окончания карантина.  

2. Экзамены в форме тестов:  

    украинский язык и литература – обязательно, 

    биология, математика, история Украины – на выбор. 
 

                    Конкурсный балл рассчитывается как сумма  

                    результатов экзаменов и среднего балла  

                    свидетельства за 11 класс  

                    (по 200-бальной шкале). 



Для поступающих на базе 11 классов 
Документы, которые нужно подать  

в приемную комиссию: 

1. Заявление на имя директора. 
2. Паспорт, прописка (оригиналы и копии). 
3. Идентификационный номер (оригинал и копия). 
4. Свидетельство об окончании 11 классов, 

вкладыш с оценками (оригиналы или копии). 
5. Юноши – приписное свидетельство (оригинал и 

копия). 
6. Медицинская справка (оригинал или копия). 
7.  Документы, которые дают право на льготы 

(оригиналы и копии). 
                8. Фотографии 3х4 – 6 шт. 
                9. Файловые папки – 2 шт. 
                10. Файлы – 2 шт. 



Як потрапити до Бахмутського 

медичного коледжу 

Крок перший 
Відвідати  

День відкритих дверей 

Крок другий 
Пройти   

підготовчі курси в БМК 

Крок третій 
 Пройти зовнішнє  

незалежне тестування 

Крок четвертий 
 Здати документи  

на вступ до БМК 

Вітаємо,  
Ви наш студент! 

Після випуску Ви зможете 

 Отримати розподіл  

на працевлаштування 

 Поступити у вищий  

навчальний заклад 

 Отримати роботу  

за кордоном  



• “Молодша медична сестра з догляду за 
хворими” 
 

•  “Нянька” 
•“Екстрений медичний технік” 
 

Набір слухачів на навчання за 

професіями: 

В коледжі працюють курси: 

• “Лікувальний массаж” 
 

•  “Косметікс” 
 
 

Набір слухачів протягом навчального року 
 

Деталі на сайті коледжу 



Детальна інформація на сайті коледжу 

 

 amedu.edu.ua 

  



Дякуємо за увагу! 

  

          Наша адреса: вул. Носакова, 9 
 м.Бахмут 

                Донецька обл. 84506 
                       Телефон: (06274) 3-04-42 


