
 

 

 

ДОВІДКА 
про стан здоров’я особи, яка 

вступає на навчання до 
закладу освіти 

ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій  
Харківської області» 

Професія ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Місце знаходження закладу освіти: вул. Владислава Зубенка,39 

1. Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Рік, місяць, число народження _________________________________________ 

3. Місце народження __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Стать_____________Освіта _______________________________________ 

(скільки класів закінчив і коли) 

5. Адреса проживання _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Директор закладу освіти _________________  

(підпис) 

«_______» __________________ 20____ р. 

(Довідка про стан здоров’я особи, прийнятої до закладу освіти, зберігається в особистій справі здобувача освіти) 

Дані медичного огляду медичної комісії 
І. Антропометричні дані 

 

Вага в кг. Зріст в см. 
Розмір грудної клітки при Група для 

занять 
фізкультурою 

Примітка 
вдиху видиху паузі 

       

 

 

Місце для 

фотокартки з 

печаткою  

 закладу 

освіти 
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ІІ. Анамнестичні дані 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

ІІІ. Дані об’єктивного дослідження 
Аналіз крові ________________________________________________________ 
Аналіз кала на яйця глистів ___________________________________________ 
Реакція Пірке _______________________________________________________ 

ІV. Висновки лікарів: 
Рентгенолога________________________________________________________ 

Фтизіатра ___________________________________________________________ 

Травматолога _______________________________________________________ 

Хірурга _____________________________________________________________ 

Невропатолога _______________________________________________________ 

або психоневролога _________________________________________________ 

Отоларинголога ______________________________________________________ 

Окуліста: гострота зору правого ока _____________________________________ 

             гострота зору лівого ока ______________________________________ 

Стоматолога _________________________________________________________ 

Терапевта __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Висновок комісії про придатність до навчання з зазначенням профілю професії (у разі 

висновку про непридатність, зазначити статтю розпису захворювань). 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Голова медичної комісії ______________________________________ 
(підпис розбірливо) 

«_______» ______________ 20___ р. 
Рішення про зарахування до закладу освіти ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Директор закладу освіти_________________  

(підпис) 

«_______» __________________ 20____ р. 
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