
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад 

І рівня акредитації 
 

«Полтавський базовий медичний коледж» 
 
 

Адреса: м. Полтава, вул. Стрітенська, 51А  

Сайт: http://pbmk.poltava.ua 

Тел/факс: (0532) 50–25–93 

e-mail:pol.bmk@gmail.com 

 

Ліцензія: МОНУкраїни, посилання на електронний витяг 

з 

Держреєстру:http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Адмініст

ративніпослуги/vidomosti/2017/05/24/poltavskij-bazovij-

medichnij-koledzh.pdf 

Сертифікати:5.12010101 Лікувальна справа (сертифікат 

про акредитацію – серія НД-І №1784146, термін дії до 

01.07.2027р.); 5.12010102 Сестринська справа  (сертифікат 

про акредитацію, серія НД-І №1784147, термін дії до 

01.07.2027р.). З акредитованих спеціальностей напряму 

1201 Медицина: підвищення кваліфікації молодших 

спеціалістів з медичною освітою, напрям підготовки 22 

Охорона здоров’я, 223 Медсестринство, спеціалізація: 

«Сестринська справа», «Лікувальна справа» (сертифікат 

про акредитацію, серія НД-І №1790000, термін дії до 

01.07.2027р.) 
 

mailto:pol.bmk@gmail.com
http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Адміністративніпослуги/vidomosti/2017/05/24/poltavskij-bazovij-medichnij-koledzh.pdf
http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Адміністративніпослуги/vidomosti/2017/05/24/poltavskij-bazovij-medichnij-koledzh.pdf
http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Адміністративніпослуги/vidomosti/2017/05/24/poltavskij-bazovij-medichnij-koledzh.pdf


 

 

  

Галузь знань: 22. Охорона 

здоров’я 

 Спеціалізація Перелік сертифікатів 

Українського центру 

оцінювання якості 

знань (вступні іспити) 

На базі повної загальної середньої освіти 

(11 класів) Строк навчання : 3 роки. 

Спеціальність 223 

Медсестринство 

Лікувальна 

справа 

(фельдшер) 

Сертифікати ЗНО з: 

1.української мови та 

літератури; 

2. або з  біології, або з 

математики, або з історії 

України. 
Спеціальність 223 

Медсестринство 

Сестринська 

справа 

(сестра медична) 

На базі базової загальної  середньої освіти 

(9 класів)Строк навчання : 4  роки. 

Спеціальність 223 

Медсестринство 

Лікувальна 

справа 

(фельдшер) 

Іспити з: 

1. біології ; 

2. української мови 

(письмово). 

Спеціальність 223 

Медсестринство 

Сестринська 

справа 

(сестра медична) 

Підготовкаспеціалістів за освітньо-кваліфікаційнимрівнем 

Молодшийспеціаліст 

 



 

 

 

Шановний абітурієнт! 

Рівень підготовки медичних сестер та фельдшерів у 

Полтавському базовому медичному коледжі дає вам право стати 

фахівцем практичної медицини та забезпечити власне майбутнє. 

Оберіть дійсно актуальну професію  - оберіть Нас! 

 

Матеріально-технічна база 

 

2 навчальнихкорпуси та навчальнікімнати на базах лікувально-

профілактичнихзакладівміста, щодоповнюютьбази практичного навчання та 

виробничих практик,комп’ютернікласи з підключенням до мережіІнтернет. 

Матеріально-технічна база навчальнихкімнатвідповідаєсучаснимвимогам. 

Усінавчальнікімнати та лабораторіїмаютьнавчально-методичне та матеріально-

технічнезабезпеченнявідповідно до навчальнихпрограм з предметів. У 

достатнійкількості – наочніпосібники, аудіо- та відеотехніка, таблиці, муляжі,  

фантоми, інструментарій, предмети догляду за хворимитощо. 

Студентизабезпеченінеобхідноюнавчальною, науковою, художньою та 

науково-методичною літературою.  

Гуртожитоквинаймається та відповідаєвсімсанітарно-гігієнічнимвимогам. 

Практичнізаняття, виробничі та переддипломні практики проводяться на 

клінічних базах лікувально-профілактичнихзакладів м. Полтави, району, 

області. 

Коледжмаєвідповідно обладнанийспортивниймайданчик,  спортивний зал 

для занятьгруп з фізичноговиховання, 2 тренажернізали, бібліотеку, актовий 

зал, студентське кафе.  
 

 

Можливе подальше навчання – ВНЗ ІІІ-ІVрівнівакредитації 

(Полтавськадержавнааграрнаакадемія, Українськамедичнастоматологічнаакадемія, 

Полтавськийнаціональнийпедагогічнийуніверситет, 

Національнийфармацевтичнийуніверситет та інші). 
 


