
Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеню бакалавра 
 на основі повної загальної середньої освіти  

 
НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

Спеціальності ОС бакалавра Перелік конкурсних 
предметів: сертифікатів ЗНО 

(вступних іспитів) 

Вага 
предметів 

сертифікатів 
ЗНО 

Вага 
атестату 

про повну 
загальну 
середню 
освіту 

Мінімальна 
кількість балів 
для допуску до 

участі в 
конкурсі або 

для 
зарахування на 
навчання поза 

конкурсом 
Код Спеціальність Освітня 

програма 

223 Медсестринство Медсестринство 

1. Українська мова та 
література 0,3  

 
0,1 

100 

2. Історія України 0,4 100 

3. Біологія або математика 0,2 100 

224 
Технології медичної 

діагностики та 
лікування 

Технології 
медичної 

діагностики та 
лікування 

1. Українська мова та 
література 0,3  

 
0,1 

100 

2. Історія України 0,4 100 

3. Біологія або математика 0,2 100 

227 Фізична терапія, 
ерготерапія 

Фізична терапія, 
ерготерапія 

1. Українська мова та 
література 0,3  

 
0,1 

100 

2. Історія України 0,4 100 
3. Біологія або математика 0,2 100 

 



 
Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеню бакалавра 

 на основі повної загальної середньої освіти за регіональним замовленням 
 

БЮДЖЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

Спеціальності ОС бакалавра Перелік конкурсних 
предметів: сертифікатів ЗНО 

(вступних іспитів) 

Вага 
предметів 

сертифікатів 
ЗНО 

Вага 
атестату 

про повну 
загальну 
середню 
освіту 

Мінімальна 
кількість балів 
для допуску до 

участі в 
конкурсі або 

для 
зарахування на 
навчання поза 

конкурсом 
Код Спеціальність Освітня 

програма 

223 Медсестринство Медсестринство 

1. Українська мова та 
література 0,3  

 
0,1 

100 

2. Біологія або хімія 0,4 100 
3. Фізика або математика 0,2 100 

224 
Технології медичної 

діагностики та 
лікування 

Технології 
медичної 

діагностики та 
лікування 

1. Українська мова та 
література 0,3  

 
0,1 

100 

2. Біологія або хімія 0,4 100 
3. Фізика або математика 0,2 100 

227 Фізична терапія, 
ерготерапія 

Фізична терапія, 
ерготерапія 

1. Українська мова та 
література 0,3  

 
0,1 

100 

2. Біологія або хімія 0,4 100 
3. Фізика або математика 0,2 100 



 
Перелік конкурсних пропозицій та назв вступних випробувань для здобуття ступеня бакалавра 

 (скорочений термін навчання) на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  
 

Спеціальності ОС 
бакалавра 

Назва конкурсної 
пропозиції, освітня 

програма 
Термін 

навчання 

Перелік конкурсних 
предметів: 

сертифікатів ЗНО 
(вступних іспитів) 

Фахове випробування 

Код  Назва Назва 

223 Медсестринство 

Медсестринство 
денна/заочна 1 рік Українська мова та 

література Фаховий іспит 

Медсестринство 
денна/заочна 2 роки Українська мова та 

література Фаховий іспит 

224 

Технології 
медичної 
діагностики та 
лікування 

Технології медичної 
діагностики та 

лікування 
2 роки Українська мова та 

література Фаховий іспит 

 



 
Перелік конкурсних пропозицій та назв вступних випробувань для вступу на освітній ступінь магістр 

 
Спеціальність 

Назва конкурсної 
пропозиції, освітня 

програма 

Термін 
навчання 

Перелік 
конкурсних 
предметів 

(вступних іспитів) 

Назва вступного 
випробування 

Назва додаткового 
вступного 

випробування 
(для перехресного 

вступу) 

Код Назва 

223 Медсестринство 
Денна/Заочна 

ЗКП* Медсестринство 
 

2р 

єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови 

фаховий іспит 
(Клінічне 

медсестринство) 

- 
 

НКП**Медсестринство  
єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови 

фаховий іспит 
(Клінічне 

медсестринство) 
- 

229  Громадське 
здоров’я 
Денна/Заочна 

ЗКП* Громадське 
здоров’я 

2 р 

єдиний вступний 
іспит з іноземної 

мови 
фаховий іспит Додатковий 

фаховий іспит 

НКП** Громадське 
здоров’я 

єдиний вступний 
іспит або вступний 
іспит з іноземної 

мови складається в 
ЗВО 

фаховий іспит Додатковий 
фаховий іспит 

ЗКП* - закрита конкурсна пропозиція 
НКП** - небюджетна конкурсна пропозиція 
 


