Додаток 4
до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Буковинському державному медичному університеті
в 2022 році

ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття
освітнього ступеня магістра медичного або фармацевтичного
на відкриті конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти
Спеціальність
(освітня програма)

222 Медицина
(магістр)
221 Стоматологія
(магістр)
226 Фармація,
промислова фармація
(магістр)

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів)
1. Українська мова
2. Математика або Хімія
3. Фізика або Біологія
1. Українська мова
2. Математика або Хімія
3. Фізика або Біологія

Вагові
коефіцієнти
оцінок з
конкурсних
предметів
0,20
0,20
0,60
0,20
0,20
0,60

1. Українська мова

0,20

2. Математика або Хімія

0,20

3. Фізика або Біологія

0,60

Ваговий
коефіцієнт
середнього балу
документа про
ПЗСО*

Ваговий
коефіцієнт
оцінки за
мотиваційний лист

0

0

0

0

Мінімальне
значення
кількості балів
105
150
150
105
150
150
105 **

0

0

105 **
105 **

Примітка:
Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього
незалежного оцінювання з української мови та літератури.
* ПЗСО – повна загальна середня освіта;
** Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 130 балів – для здобуття ступеня магістра
за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

Продовження додатку 4
до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Буковинському державному медичному університеті
в 2022 році

ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття
освітнього ступеня магістра медичного або фармацевтичного спрямувань, бакалавра, молодшого бакалавра
на небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти
Вагові
коефіцієнти
оцінок з
конкурсних
предметів
0,20

Ваговий
коефіцієнт
середнього балу
документа про
ПЗСО*

2. Математика або Хімія

0,20

0

3. Фізика або Біологія

0,60

105

226 Фармація,
промислова фармація
(магістр),
заочна форма

1. Українська мова

0,20

105 **

2. Математика або Хімія

0,20

3. Фізика або Біологія

0,60

105 **

224 Технології
медичної діагностики
та лікування
(бакалавр)

1. Українська мова

0,20

105

2. Математика або Хімія

0,20

3. Фізика або Біологія

0,60

105

1. Українська мова

0,5

105

Спеціальність

225 Медична
психологія
(магістр)

221 Стоматологія
(молодший бакалавр)
226 Фармація,
промислова фармація
(молодший бакалавр)

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів)
1. Українська мова

2. Математика або Біологія,
або Хімія, або Фізика, або Біологія
1. Українська мова
2. Математика або Біологія,
або Хімія, або Фізика, або Біологія

Ваговий
коефіцієнт
оцінки за
мотиваційний лист

Мінімальне
значення
кількості балів
105

0

0

0

0

0

0

105

105 **

105

-

0,5

150

0,5

105
0

0,5

105

Примітка:
* ПЗСО – повна загальна середня освіта;
** Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 130 балів – для здобуття ступеня магістра
за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

