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Правила прийому до НМУ імені О.О.Богомольця 

розроблені відповідно до УМОВ ПРИЙОМУ ДО 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ (наказ 

Міністерства освіти і науки від 15 жовтня 2015 року 

за № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції

України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796, 

затверджені на Вченій Раді НМУ 

(протокол № 6 від 14 грудня 2016 року) та 

рішенням Приймальної комісії 

(протокол № 1 від 14 грудня 2016 року)
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Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем — спеціаліст, проводиться на:

 медичний факультет за освітніми програмами:

 “лікувальна справа” , термін навчання 6 років, 
кваліфікація — лікар;

 “педіатрія” , термін навчання 6 років,
кваліфікація — лікар;

 “медико-профілактична справа” , термін 
навчання 6 років, кваліфікація — лікар.
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 стоматологічний факультет за освітньою 
програмою “стоматологія”, термін навчання 5 
років, кваліфікація — лікар; 

 медико-психологічний факультет за освітньою 
програмою  “медична психологія”, термін 

навчання 6 років, кваліфікація — лікар;

 факультет підготовки лікарів для Збройних сил
України за освітньою програмою
“лікувальна справа” ,термін навчання 
6 років, кваліфікація — лікар;
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 фармацевтичний факультет за освітніми 
програмами:

 “фармація” ,термін навчання 5 років, 
кваліфікація — провізор; 

 “технологія парфумерно-косметичних 
засобів ”, термін навчання 5 років, 
кваліфікація — провізор-косметолог

 “фармація” (заочна форма навчання), 
термін навчання 5,5 років, кваліфікація —
провізор.
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Спеціальність «лікувальна справа» (з нормативним 

терміном навчання на вакантні місця понад план 

державного замовлення)

 освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальністю «лікувальна справа», 

«сестринська справа» (5.12010101, 5.12020102).

 за результатами фахових вступних випробувань 

“анатомія”, “гістологія”, “фізіологія”,  “медична хімія”

(письмове тестування) без подання сертифікатів ЗНО

 50 місць
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Спеціальність «стоматологія» (з нормативним терміном 

навчання на вакантні місця понад план державного 

замовлення)

 освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальністю «стоматологія», 

«стоматологія ортопедична» (5.12010104, 5.12020106).

 за результатами фахових вступних випробувань 

“анатомія”, “гістологія”, “фізіологія”, “медична хімія”

(письмове тестування) без подання сертифікатів ЗНО

 70 місць
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Підготовка фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем —
молодший спеціаліст проводиться в 

Медичному коледжі Університету за 
освітньою програмою:

 «стоматологія ортопедична» (5.12010106) 
– термін навчання 
2 роки, кваліфікація – зубний технік.
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Підготовка фахівців в університеті проводиться:

 за рахунок коштів державного бюджету України та 

місцевих бюджетів — за державним замовленням;

 за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб

(за контрактом);

 за рахунок пільгових довгострокових кредитів.
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ФАКУЛЬТЕТИ Спеціальність
Ліцен-

зований

Держ-
замов-
лення

Контракт
України

Контракт
іноземців

МЕДИЧНИЙ

Лікувальна 
справа

1460 570 590 300

Педіатрія 230 120 110 -

Мед-проф. 
справа

230 50 180 -

Медико-
психологічний

Медична 
психологія

100 5 95 -

Підготовки 
лікарів 

для ЗС України

Лікувальна 
справа

40 40 - -
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ФАКУЛЬТЕТИ Спеціальність
Ліцен-

зований

Держ-
замов-
лення

Контракт
України

Контракт
іноземців

Стоматологічний Стоматологія 500 8 342 150

Фармацевтичний

Фармація 150 - 100 50

Технологія 
парф-косм. 

засобів
100 - 100 -

Фармація 
(заочна 
форма)

500 - 500 -

Медичний 
коледж

Стоматологія
ортопедична

60 - 60 -
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ФАКУЛЬТЕТИ Спеціальність
Ліцен-

зований

Держ-
замов-
лення

Контракт
України

Контракт
іноземців

Стоматологічний Стоматологія 500 8 342 150

Фармацевтичний

Фармація 150 - 100 50

Технологія 
парф-косм. 

засобів
100 - 100 -

Фармація 
(заочна 
форма)

500 - 500 -

Медичний 
коледж

Стоматологія
ортопедична

60 - 60 -

3370 793 2077 500
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ФАКУЛЬТЕТ Освітня програма Конкурсні предмети

МЕДИЧНИЙ

Лікувальна справа

БІОЛОГІЯ
(профільний, min 100 +)
ваговий коефіцієнт 0,45 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 
(min 100 +), 

ваговий коефіцієнт 0,2

ХІМІЯ/ФІЗИКА
(min 100 +), 

ваговий коефіцієнт 0,2

Педіатрія

Мед-проф. справа

Медико-
психологічний

Медична психологія

Підготовки лікарів 
для ЗС України

Лікувальна справа

Стоматологічний Стоматологія
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ФАКУЛЬТЕТ Освітня програма Конкурсні предмети

Фармацевтичний

Фармація
ХІМІЯ

(профільний, min 100 +)
ваговий коефіцієнт 0,35 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 
(min 100 +), 

ваговий коефіцієнт 0,2

БІОЛОГІЯ/ФІЗИКА
(min 100 +), 

ваговий коефіцієнт 0,3

Технологія парф-
косм. засобів

Фармація 
(заочна форма)

Медичний коледж
Стоматологія
ортопедична

Творчий конкурс “ліплення”
(профільний, min 100 +), 
ваговий коефіцієнт 0,25

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 
(min 100 +), 

ваговий коефіцієнт 0,65
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Конкурсний бал особи
обчислюється як сума 
помножених на відповідні 
вагові коефіцієнти балів
предметів із Сертифікатів ЗНО
(вступних екзаменів) та
середнього бала документа
про повну загальну середню 
освіту (за 200-бальною 
шкалою) 

Мова *0,2

Біологія
*0,45

Хімія *0,2

Атестат за 
200 б *0,1

МАН/
ВУО 

*0,05

Конкурсний 
бал 

(max 200 б)

http://www.nmu.ua/
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Особисто подають до приймальної комісії заяву та документи ТІЛЬКИ 
ВСТУПНИКИ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ, ЗАОЧНОЇ ФОРМИ, на 2 КУРС, 
ФПЛЗСУ та до МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ до якої додають:

 документ державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється 
вступ, і додаток до нього, оригінали або копії (атестат); 

 Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання,  оригінали або 
копії за 2016 рік; 

 копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

 3 конверти з марками по Україні.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються!

ВСІ ІНШІ КАТЕГОРІЇ АБІТУРІЄНТІВ ПОДАЮТЬ 
ТІЛЬКИ ЕЛЕКТРОННІ ЗАЯВИ
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ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ:

Початок прийому документів – 11 липня 2016 р. 

Закінчення прийому :

 20 липня 2016 р. – для осіб, які мають право вступу за 
результатами вступних екзаменів та за результатами 
співбесіди 

 о 18.00 27 липня 2016 р. – для осіб, що вступають 
за результатами ЗНО 

Вступні випробування в Університеті з 21 по 27 липня 2016 р.

(лише для осіб, що мають захворювання відповідно до спільного наказу 
МОН та МОЗ України від 25.02.2008 року №124/95 та особи, звільнені з 
військової служби (у т.ч. демобілізовані), після 30 листопада 2015 року) 
а також при вступі на основі здобутого раніше ОКР молодшого 
спеціаліста на 2 курс 
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ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ:

Початок прийому документів – 11 липня 2016 р. 

Закінчення прийому – 27 липня 2016 р.

Вступні фахові випробування в Університеті з 
28 по 31 липня 2016 р. 
(для осіб, що вступають на основі здобутого раніше 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
бакалавра відповідної спеціальності на скорочені терміни 
навчання).
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 Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник 
зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших 
поданих ним заяв (від 1 до 15), при цьому показник пріоритетності 
1 означає найвищу пріоритетність. 

 Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, 
не може бути змінена протягом вступної кампанії.

 Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим
пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким
вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до 
зарахування на місця державного замовлення.

Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих 
вступником для участі у конкурсному відборі, в 

ЄДИНІЙ ДЕРЖАВНІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ БАЗІ З ПИТАНЬ ОСВІТИ
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Рейтинговий список вступників формується за 
категоріями в такій послідовності:

 вступники, рекомендовані до зарахування за 
результатами співбесіди;

 вступники, які приймають участь у загальному
конкурсі.

У межах кожної з цих категорій рейтинговий список 
впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при 
рівній кількості балів.
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Рейтинговий список вступників, із зазначенням

рекомендованих до зарахування, оприлюднюється не пізніше

12 год. 1 серпня 2016 р. Особи, які в установлений строк

(п’ять днів – з 1 серпня по 5 серпня 2016 року) не подали до ПК 

оригіналів документів утрачають право зарахування на 

навчання за державним замовленням.

Формування списків рекомендованих до зарахування

вступників здійснюється в Єдиній базі

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до 

зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення 

на офіційних стендах Приймальної комісії НМУ та веб-сайті

Університету.
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Після завершення встановленого строку вибору вступниками місця

навчання (з 1 серпня по 5 серпня 2016 року), Приймальна комісія

здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб.

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 

здійснюється о 12.00 6 серпня 2016 р.

Вступники, які до 18.00 5 серпня 2016 року не подали до Приймальної 

комісії оригіналів, передбачених Умовами прийому документів, 

втрачають право на зарахування на навчання 

за державним замовленням

Після зарахування на бюджет, проводиться зарахування 

на контрактну форму навчання, але не пізніше 12 серпня 2016 р.
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Цільовий набір сільської молоді  СКАСОВАНО

За наслідками співбесіди зараховуються: 

особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

надане таке право. 

особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 

інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях 

громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 

2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція 

Гідності) та, які звернулися за медичною допомогою у період з 

21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

 особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятого-

чотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту».
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 медичний факультет за спеціальністю 
“лікувальна справа”, 

 медико-психологічний факультет за спеціальністю 
“медична психологія” – 19 798 грн. 

 медичний факультет за спеціальностями “педіатрія”, 
“медико-профілактична справа” – 18 146 грн. 

 фармацевтичний факультет за спеціальністю “фармація” та 
“Технологія парфумерно-косметичних засобів” — 21 776 грн.                         

 фармацевтичний факультет (заочна форма навчання) за 
спеціальністю “фармація” — 11 542 грн. 

 стоматологічний факультет за спеціальністю 
“стоматологія” — 28 056 грн.

 медичний  коледж за спеціальністю 
“стоматологія ортопедична” – 14 938 грн. 
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Вартість навчання для іноземних громадян за один рік навчання:

 лікувальна справа 3 300 $ 

 стоматологія 3 800 $

 фармація 3 200 $

Англомовна форма навчання: 

 лікувальна справа 4 300 $

 cтоматологія 4 500 $

 фармація 4 000 $
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Приймальна комісія (044) 454 49 83, (044) 454 49 49

http://www.nmu.ua/

