
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ^Я УКРАЇНИ 

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

« Ж » - Ж . 2022 р. " ч е р ^ і і і ^ № 

Про внесення ЗІЧІН 
до Правил прийому на навчання 
для здобуття вищої освіти 
у Буковинському державному 
медичному університеті в 2022 роні 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Порядку прийому на 
навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № ЗУ2, 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за 
№ 487/378^3 зі змінами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки 
України від 02 травня 2022 року № 400 та від 29 червня 2022 року № 598 
(враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства освіти і науки України від 
^ липня 2022 року № 608), оголощення про проведення конкурсного відбору 
виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-
педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 
році, розміщеного на офіційному сайті МОЗ України, рішення Вченої ради 
університету від 27 липня 2022 року (протокол № 13), -

НАКАЗУЮ: 
1. Внести до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

Буковинському державному медичному університеті в 2022 рощ (зі змшами), 
затверджених наказом по університету від 12.07.2022 № 256-Адм, такі зміни: 

1) таблицю 1 розділу VI викласти в новій редакції, що додається 

(додаток 1 до цього наказу); 
2) додаток 4 викласти в новій редакції, що додається (додаток 2 до цього 

наказу). . ... „ . -
2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Ходоровському « . м . 

забезпечити оприлюднення змін до Правил прийому на навчання для здобуття 
вищої освіти у Буковинському державному медичному університеті в 2022 році 
на офіційному вебсайті університету. 

3. Контроль за виконання наказу залишаю за собою. 

В.о. ректора 
закладу вищої освіти АНДРІСЦЬ 



Виконавець: . 
Відішвідаїьний сеіозетар іірийма.іьноі комісії 

Володимир Х О Д О Р О В С Ь К И И 

Погоджено: 
Провідний фахівець 
з питань запобігання корупції 

" Вадим СЕМК1В 

ДПАР 
Провідний юрисконсульт 



Додаток 1 до наказу 
від ^ ^ и п н я 2022 р. 

Таблиця 
ПЕРЕЛІК 

конкурсних предметів національного мультипредметного тесту 
та вагові коефіцієнти оцінок для вступу на навчання для здобуття для здобуття 

освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра медичного та 
фармацевтичного спрямувань 

на відкриті конкурсні пропозиції 
на основі повної загальної середньої освіти 

Спеціальність 
(стл пінь вищої 

освіти) 

Перелік конкурсних 
предметів 

Вагові коефіцісити 
оцінок 3 конкурсних 

предметів 

Мінімальне 
значення кількості 

балів 

222 Медицина 
(магістр) 

!. Українська мова 0.35 105 
222 Медицина 
(магістр) 2. Математика 0.4 125 
222 Медицина 
(магістр) 

3. Історія України 0.25 105 

221 Стоматологія 
(магістр) 

1. Українська мова 0,35 105 
221 Стоматологія 
(магістр) 2. Математика •0.4 115 
221 Стоматологія 
(магістр) 

3. Історія України 0.25 105 

226 Фармація, 
промислова 
фармація 
(магістр), 
денна форма 

1. Українська мова 0,35 105 226 Фармація, 
промислова 
фармація 
(магістр), 
денна форма 

2. Математика 0.4 105 

226 Фармація, 
промислова 
фармація 
(магістр), 
денна форма 3. Історія України 0,25 105 

225 Медична 
психологія 
(магістр) 

1. Українська мова 0,35 105 
225 Медична 
психологія 
(магістр) 

2. Математика 0,4 105 
225 Медична 
психологія 
(магістр) 

3. Історія України 0.25 105 

В.о. ректора 
закладу вищої освіти, 
голова приймальної комісії Оксана АНДРІЄЦЬ 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії Володимир ХОДОРОВСЬКИЙ 



Додаток 2 до наказу 
від липня 2022 р. 

Додаток 4 
до Правил прийому на навчання для здобупя вищої освіти 
у Буковинському державному медичному університеті 
в 2022 році (5І змінами) 

ПЕРЕЛІК 
конкурсних предметів національною мультипредметного тесту та вагові коефіцієнти оцінок 

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра медичного або фармацевтичного 
на відкриті конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти 

Спеціальність 
(ступінь вищої 

освіти) 
Освітня програма 

Перелік конкурсних 
предметів 

Вагові коефіцієнти 
оцінок 3 конкурсних 

предметів 

Мінімальне 
значення кількості 

балів 

222 Медицина 
(магістр) 

Медицина 

1. Українська мова 0,35 105 
222 Медицина 
(магістр) 

Медицина 2. Математика 0,4 125 222 Медицина 
(магістр) 

Медицина 

3. Історія України 0,25 105 

221 Стоматологія 
(магістр) 

Стоматологія 

1. Українська мова 0,35 105 
221 Стоматологія 
(магістр) 

Стоматологія 2. Математика 0,4 115 221 Стоматологія 
(магістр) 

Стоматологія 

3. Історія України 0,25 105 

226 Фармація, 
промислова 
фармація 
(магістр) 

Фармація, 
промислова фармація 

1. Українська мова 0,35 105 226 Фармація, 
промислова 
фармація 
(магістр) 

Фармація, 
промислова фармація 

2. Математика 0,4 105 

226 Фармація, 
промислова 
фармація 
(магістр) 

Фармація, 
промислова фармація 

3. Історія України 0,25 105 

225 Медична 
психологія 
(магістр) 

Медична психологія 

1. Українська мова 0,35 105 
225 Медична 
психологія 
(магістр) 

Медична психологія 2. Математика 0,4 105 
225 Медична 
психологія 
(магістр) 

Медична психологія 

3. Історія України 0,25 105 



Я Продовження додатку 4 
до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти 
у Буковинському державному медичному універстеті 
в 2022 році (зі змінами) 

ПЕРЕЛІК 
конкурсних предметів національного мультннредметного тесту та вагові коефіцієнти оцінок 

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра 
медичного або фармацевтичного спрямувань, молодшого бакалавра 

на небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти 
С п е ц і а л ь н і с т ь 
( ступ інь в и щ о ї 

осв іти) 
225 Медична 
психологія 
(магістр) 
226 Фармація, 
промислова фармація 
(магістр). 
заочна форма 
221 Стоматологія 
(молодший бакалавр) 
221 Стоматологія 
(молодший бакалавр) 
226 Фармація, 
промислова фармація 
(молодишй бакалавр) 
226 Фармація, 
промислова фармація 
(МОЛОДЦІий бакалавр) 

О с в і т н я п р о г р а м а 

Медична психологія 

Фармація, 
промислова фармація 

Стоматологія 
ортопедична 
Сгоматологія 
ортопедична 

Фармація 

Фармація 

Перелік к о н к у р с н и х 
предмет ів 

1 • Українська мова 
2. Математика 
3. Історія України 
І. Українська мова 

2. Математика 

3. Історія України 
І • Українська мова 

2. Математика 
і • Українська мова 
2. історія України 
!. Українська мова 

2. Математика 

1. Українська мова 

2. Історія України 

Вагові коефіц ієнти 
оц інок з к о н к у р с н и х 

предмет ів 
0.35 
0.4 

0,25 
0.35 

0,4 

0,25 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 

0.5 

0,5 

М і н і м а л ь н е 
з н а ч е н н я кількості 

балів 
105 
105 
105 
105 

105 

105 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 

100 

В.о. ректора закладу вищої освіти 
голова приймальної комісії 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

^іксана АНДРІЄЦЬ 

Володимир ХОДОРОВСЬКИЙ 


