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1. У пункті 1 розділу IV таблицю викласти в такій редакції:

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти За переліком постанови КМУ

від 29 квітня 2015 р. № 266
№п/н Шифр

галузі
знань

Назва
галузі
знань

Код
спеціаль

ності

РІазва
спеціаль

ності

Ліцензо
ваний
обсяг

Номер рішення за 
кожною спеціальністю

Підготовка бакалаврів

і 22 Охорона
здоров’я 227

Фізична
терапія,

ерготерапія
100

наказ МОН України від 
07.04.2017р 

№70-л
Підготовка магістрів

1

!
і

22 Охорона
здоров’я 222 Медицина 6000

наказ МОН від 
09.04.2019р №262-л (з 

можливістю здійснення 
підготовки інозенмців 

та осіб без 
громадянства), (з 

урахуванням строків 
навчання)



2 22 Охорона
здоров’я 221 Стоматолгія 200

наказ МОН України від 
30.06.2016р 

№1397-л

3 22 Охорона
здоров’я 226 Фармація 200 наказ МОН України від 

06.07.2016р №1404л

4 22 Охорона
здоров’я 226

Фармація,
промислова

фармація
1500

наказ МОН від 
09.04.2019р №262-л (з 

можливістю здійснення 
підготовки інозенмців 

та осіб без 
громадянства), (з 

урахуванням строків 
навчання)

5 22 Охорона
здоров’я 228 Педіатрія 100

наказ МОН України 
від 31.03.2017р. №62-

л
Підготовка докторів філософії

1 22 Охорона
здоров’я 222 Медицина 50 наказ МОН України від 

23.06.2016р №707

2 22 Охорона
здоров’я 221 Стоматологія 15 наказ МОН України від 

23.06.2016р №707

3 22 Охорона
здоров’я 226 Фармація 10 наказ МОН України від 

23.06.2016р №707

4 22 Охорона
здоров’я 226

Фармація,
промислова

фармація
10

наказ МОН України від 
23.06.2016р №707 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

1.02.2017р №53

2. У пункті 5 розділу XIV першу таблицю викласти в такій редакції:

Шифр
Спеціальність

Ступінь вищої 
освіти Обсяги прийому

222 Медицина (строк навчання 6 років) Магістр 500
221 Стоматологія (строк навчання 5 
років) Магістр 30

226 Фармація, промислова фармація 
(денна форма здобуття освіти) (строк Магістр 10
навчання 5 років)

3. Пункт 10 розділу XV викласти в такій редакції:

10. Обсяги прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 
повної загальної середньої освіти на небюджетні конкурсні пропозиції №1 (з 
вибором третього конкурсного предмету фізика або математика):



Шифр Ступінь Обсяги
Спеціальність вищої освіти прийому

226 Фармація, промислова фармація - денна форма 
здобуття освіти (строк навчання 5 років) Магістр 80

226 Фармація, промислова фармація - заочна форма 
здобуття освіти (строк навчання 5,5 років) Магістр 20

227 Фізична терапія, ерготерапія (строк навчання 4 
роки) Бакалавр 50

Обсяги прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 
повної загальної середньої освіти на небюджетні конкурсні пропозиції №2 (з 
вибором третього конкурсного предмету хімія або математика):

Шифр Ступінь Обсяги
Спеціальність вищої освіти прийому

221 Стоматологія (строк навчання 5 років) Магістр 55
222 Медицина (строк навчання 6 років) Магістр 50
226 Фармація, промислова фармація - денна форма 
здобуття освіти (строк навчання 5 років) Магістр 80

226 Фармація, промислова фармація - заочна форма 
здобуття освіти (строк навчання 5,5 років) Магістр 20

227 Фізична терапія, ерготерапія (строк навчання 4 
роки) Бакалавр 50

228 Педіатрія (строк навчання 6 років) Магістр 30

Обсяги прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на небюджетні 
конкурсні пропозиції:

Шифр
Спеціальність

Ступінь 
вищої освіти

Обсяги
прийому

221 Стоматологія на перший курс (зі скороченим 
строком навчання - 4 роки ) Магістр 50

222 Медицина на перший курс (зі скороченим 
строком навчання - 5 років) Магістр 100

226 Фармація, промислова фармація (денна форма 
здобуття освіти) на перший курс (зі скороченим 
строком навчання - 4 роки)

Магістр 10

226 Фармація, промислова фармація (заочна форма 
здобуття освіти) на перший курс (зі скороченим 
строком навчання - 4,5 роки)

Магістр 80


