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I КРОК
Здати 

національний 

мультипредметний

тест (НМТ) в 2022 

році

Скористатися

ЗНО за

2019-2021 

років

АБО

1) Українська 

мова

2) Математика

3) Історія 

України

1) Українська 

мова

2) Математика

3) Хімія або 

біологія або 

фізика



Календар проведення НМТ



Спеціальна сесія НМТ



II КРОК

Медицина

Обрати  спеціальність

Фармація

Стоматологія

Педіатрія

Технології медичної 

діагностики та 

лікування

(лабораторна 

діагностика)

Технології 

парфумерно-

косметичних 

засобів

Фізична терапія, 

ерготерапія



ІІІ КРОК
Обрати заклад вищої освіти

Бюджет Контракт

Не більше, ніж 5 

заяв

Кількість заяв не 

більше ніж 20

Подумати про 

пріоритет заяви

від 1 до 5

(найвищий пріоритет - 1)

Пріоритет не 

зазначається

Пріоритетність заяв не підлягає зміні!



IV КРОК
З 1 липня 2022 р. 

зареєструвати електронний 

кабінет вступника за 

посиланням: 

https://vstup.edbo.gov.ua/

Відеоінструкція з реєстрації

електронного кабінету є на 

сайті ЗДМУ 

(https://zsmu.edu.ua/)

у вкладці «Абітурієнт» → 

«Реєстрація електронного

кабінету вступника 2022» 

https://vstup.edbo.gov.ua/


ІV КРОК
Якщо Ви знаходетесь на території, 

розташованій у районах проведення 

воєнних (бойових) дій, або яка перебуває у 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)
1) З 1 липня 2022 р. зареєструвати електронний кабінет вступника

за посиланням: https://vstup.edbo.gov.ua/. Відеоінструкція з

реєстрації електронного кабінету є на сайті ЗДМУ

(https://zsmu.edu.ua/) у вкладці «Абітурієнт» → «Реєстрація

електронного кабінету вступника 2022»

2) Надати документ(и), які підтверджують особливі умови вступу до

приймальної комісії (ПК), або на пошту ПК: pk@zsmu.zp.ua.

https://vstup.edbo.gov.ua/
mailto:pk@zsmu.zp.ua


109 особи, місце

проживання яких

зареєстровано (задекларовано)

на особливо небезпечній

території – потрібно довідка про

реєстрацію місця проживання

особи встановленого зразка,

яка містить відомості про

реєстрацію місця проживання

особи на особливо небезпечній

території відповідно до наказу

Міністерства з питань

реінтеграціі ̈ тимчасово

окупованих територіи ̆ України

від 25 квітня 2022 року № 75

або інший документ, що

підтверджує (декларує)

реєстрацію вступника на

особливо небезпечній території

ІV КРОК



V КРОК

Через Ваш електронний кабінет 

подати ЕЛЕКТРОННІ ЗАЯВИ разом із 

мотиваційним листом з 29 липня по 

23 серпня 2022 року.

Вимоги до мотиваційного листа 

наведені на сайті ЗДМУ 

(https://zsmu.edu.ua/)

у вкладці «Абітурієнт» → 

«Особливості вступу - 2022» 



Мотиваційний лист



Зібрати необхідний пакет  

документів:

VІ КРОК

1. Заяву на ім’я ректора за єдиною формою.

2. Оригінал (пред’явити) + копію документа державного 

зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється 

вступ і оригінал (пред’явити)+ копію додатка до нього.

3. Оригінал (пред'явити) + копію довідки про реєстрацію 

місця проживання особи.

4. Оригінал (пред'явити) + копію документа, що 

посвідчує особу.

5. Оригінал (пред'явити) + копію ідентифікаційного коду.

6. Оригінал (пред'явити) + 2 копії військово-облікового 

документа (у військовозобов’язаних – військового квитка 

або тимчасового посвідчення, а у призовників –

посвідчення про приписку до призовних дільниць).

7. (За наявності!!!) Оригінал (пред'явити) + копії 

документів, що засвідчують спеціальні умови особи на 

участь у конкурсному відборі: право вступника на участь 

у конкурсі за результатами вступних випробувань, 

зарахування за співбесідою, за квотами тощо.



Зібрати необхідний пакет  

документів:

VІ КРОК

8. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

9. Швидкозшивач картонний і 2 конверти з марками по

Україні.

Подання оригіналів необхідних документів для

зарахування може здійснюватися крім особистого

подання шляхом: надсилання їх сканованих копій, з

накладанням на відповідні файли кваліфікованого

електронного підпису вступника, на електронну адресу

ЗДМУ – zsmu@zsmu.zp.ua, або Приймальної комісії –

pk@zsmu.zp.ua, у зазначені терміни. Якщо впродовж трьох

місяців після початку навчання від вступника не будуть

отримані оригінали документів (особисто або поштовим

відправленням), то наказ про зарахування скасовується в

частині зарахування такої особи.

Усі копії документів засвідчуються за ориґіналами

приймальною комісією ЗДМУ.

mailto:zsmu@zsmu.zp.ua
mailto:zsmu@zsmu.zp.ua
mailto:zsmu@zsmu.zp.ua
mailto:zsmu@zsmu.zp.ua
mailto:zsmu@zsmu.zp.ua
mailto:zsmu@zsmu.zp.ua
mailto:zsmu@zsmu.zp.ua


VIІ КРОК
Рекомендації  

до зарахування

за квотою-2 на 

бюджет

Виконання вимог 

до зарахування за 

квотою-2 (надання 

оригіналів 

документів)

Не пізніше 

12 години

17 серпня

Чекаємо на 

Вас до

10 години

20 серпня

В разі невиконання вимог до зарахування втрачаєте 

право бути зарахованим на місця державного бюджету!

Завершальний етап 

не пізніше

12 години

29 вересня

Завершальний етап

не пізніше

10 години

30 вересня



VIІ КРОК
Рекомендації  

до зарахування 

на бюджет

(надає ЄДЕБО)

Виконання вимог 

до зарахування 

(надання 

оригіналів 

документів)

Не пізніше 

29 серпня

Чекаємо на 

Вас до

18 години

02 вересня

В разі невиконання вимог до зарахування втрачаєте 

право бути зарахованим на місця державного бюджету!



VIІ КРОК

Не раніше

18 години

02 вересня

Чекаємо на 

Вас 

08 вересня

В разі невиконання вимог до зарахування втрачаєте 

право бути зарахованими на контракт!

Виконання вимог 

до зарахування 

(надання 

оригіналів 

документів)

Рекомендації  

до зарахування 

на контракт



Нарешті, я студент!

Зарахування 

на бюджет

5 вересня

Зарахування на 

контракт

10 вересня

не пізніше

30 вересня




