
       

 

 

Таблиця 3 

                  

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)  

або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття 

освітнього ступеня магістра медичного та фармацевтичного спрямувань 

                  

Запорізький державний медичний університет 
(назва закладу вищої освіти) 

 

Споріднені спеціальності / Інші 

спеціальності  

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціальності ОС медичного та 

фармацевтичного спрямувань Спеціалізація 

(освітня 

програма) 

 

ЗНО з української 

мови; другий 

предмет ЗНО на 

вибір вступника  

(2019-2021 рр.) або 

НМТ ( 

2022р.)+мотиваційн

ий лист 

 

 

Курс 
Термін 

навчання 

Кількість місць 

Назва Код Назва 

За кошти 

державно

го 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 

Денна, магістр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс) 

І медичний факультет 

  222 Медицина ВСЬОГО:       0 110 

223 Медсестринство  222 Медицина Медицина 

ЗНО з двох 

предметів (2019-

2021 рр.) або 

НМТ 

(2022р.)+мотивац

ійний лист 

2 4р 10м 0 110 

ІІ медичний факультет 

  228 Педіатрія ВСЬОГО:       0 20 

223 Медсестринство  228 Педіатрія Педіатрія 

ЗНО з двох 

предметів (2019-

2021 рр.) або 

2  4р 10м 0 20 



НМТ 

(2022р.)+мотивац

ійний лист 

 

ІІІ медичний факультет 

 

  221 Стоматологія ВСЬОГО:       0 15 

221 Стоматологія 

 
221 Стоматологія Стоматологія 

ЗНО з двох 

предметів (2019-

2021 рр.) або 

НМТ 

(2022р.)+мотивац

ійний лист 

2  3р 10м 0 15 

 

І фармацевтичний факультет 

 

  226 Фармація ВСЬОГО:       0 10 

226 Фармація, промислова 

фармація (Фармація, 

Аналітичний контроль якості 

лікарських сполук, 

Виробництво 

фармацевтичних препаратів) 

226 

Фармація, промислова 

фармація, 

 

Фармація 

ЗНО з двох 

предметів (2019-

2021 рр.) або 

НМТ (2022 

рр.)+мотиваційни

й лист 

2  3р 10м 0 10 

 

 

 

аочна, Магістр (зі скороченим терміном навчання) 

 

ІІ фармацевтичний факультет 

  226 Фармація ВСЬОГО:       0 240 

226 Фармація, промислова 

фармація (Фармація, 

Аналітичний контроль якості 

лікарських сполук, 

Виробництво 

фармацевтичних препаратів) 

226 

Фармація, промислова 

фармація, 

 

Спеціалізація 

226.01 

Фармація / ОП 

Фармація 

ЗНО з двох 

предметів (2019-

2021 рр.) або 

НМТ 

(2022р.)+мотивац

ійний лист 

1 4р 6м   0 130 



 

ЗНО з двох предметів (2019 – 2021 рр.): перший – українська мова (замість результатів ЗНО з української мови 

можуть використовуватися результати ЗНО з української мови і літератури); 

 другий – математика або історія України, або біологія, або хімія, або фізика, або географія, або 

іноземна мова (пропонується на вибір вступника). 

НМТ ( 2022 р.): перший – українська мова 

       другий – математика або історія України (на вибір вступника) 

 

223 Медсестринство 

(Лікувальна справа, 

Сестринська справа, 

Акушерська справа, Медико-

профілактична справа) 
226 

Фармація, промислова 

фармація, 

Спеціалізація 226.01 

Фармація 

Спеціалізація 

226.01 

Фармація / ОП 

Фармація 

ЗНО з двох 

предметів (2019-

2021 рр.) або 

НМТ 

(2022р.)+мотивац

ійний лист 

1 4 р 10м 0 70 

221 Стоматологія  

224 Технології медичної 

діагностики та лікування 

(Лабораторна діагностика) 

226 Фармація, промислова 

фармація (Фармація, 

Аналітичний контроль якості 

лікарських сполук, 

Виробництво 

фармацевтичних препаратів) 

226 
Фармація, промислова 

фармація 

Технології 

парфумерно-

косметичних 

засобів 

 

 

ЗНО з двох 

предметів (2019-

2021 рр.) або 

НМТ (2022 р.)+ 

мотиваційний 

лист 

2 4р 6м  0 20 

221Стоматологія  

226 
Фармація, промислова 

фармація 

Технології 

парфумерно-

косметичних 

засобів 

ЗНО з двох 

предметів (2019-

2021 рр.) або 

НМТ (2022 р.)+ 

мотиваційний 

лист 

 

2 4р 6м  0 20 

223 Медсестринство 

(Лікувальна справа, 

Сестринська справа, 

Акушерська справа, Медико-

профілактична справа) 

224 Технології медичної 

діагностики та лікування 

(Лабораторна діагностика) 


