Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) для вступу на навчання
до Української медичної стоматологічної академії
у 2019 році
Освітній ступінь "магістр"
Спеціальність
Предмети ЗНО (вступні іспити)
Вступ на базі повної загальної середньої освіти
бюджетна конкурсна пропозиція
221 Стоматологія
1. Українська мова та література
2. Біологія або хімія
222 Медицина
(за вибором вступника)
228 Педіатрія
3. Фізика або математика (за вибором
вступника)
небюджетні конкурсні пропозиції
(вступ тільки на контрактну форму навчання,
без можливості переведення на місця державного замовлення)
221 Стоматологія
1 пропозиція
2 пропозиція
1. Українська мова 1. Українська
222 Медицина
та література
мова та
228 Педіатрія
2. Біологія
література
3. Хімія або
2. Біологія
математика (за
3. Хімія або
вибором
історія України
вступника)
(за вибором
вступника)
Вступ на 2 курс на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
"молодший спеціаліст"
221 Стоматологія
Фаховий іспит,
(вступ на навчання на другий курс на базі
який містить завдання з анатомії
ОКР "молодший спеціаліст" за
людини та основ гігієни і
профілактики
спеціальністю 5.12010106 "стоматологія
ортопедична", 5.12010104 "стоматологія" і стоматологічних захворювань
221 "стоматологія")
222 Медицина
Фаховий іспит, який містить завдання
(вступ на навчання на другий курс на базі
з анатомії, патологічної анатомії,
ОКР "молодший спеціаліст" за
гістології та мікробіології
спеціальністю 5.12010101 "лікувальна
справа", 5.12010102 "сестринська справа",
223 "медсестринство" (освітні програми
"лікувальна справа" та "сестринська справа")

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) для вступу на навчання
до медичного коледжу Української медичної стоматологічної академії
у 2019 році
Освітньо-кваліфікаційний рівень
"молодший спеціаліст"
Вступ на базі повної загальної середньої освіти
223 Медсестринство (освітня програма –
"сестринська справа")
226 Фармація, промислова фармація (освітня
1. Українська мова та література
програма – "фармація", заочна форма навчання) 2. Біологія
226 Фармація, промислова фармація (освітня
програма – "фармація", денна форма навчання)
221 Стоматологія (освітня програма –
1. Українська мова та література
"стоматологія ортопедична")
2. Творчий конкурс (ліплення)
Вступ на основі базової загальної середньої освіти
223 Медсестринство (освітня програма –
1. Українська мова
"сестринська справа")
2. Біологія
221 Стоматологія (освітня програма –
1. Українська мова
"стоматологія ортопедична")
2. Творчий конкурс (ліплення)
226 Фармація, промислова фармація (освітня
1. Українська мова
програма – "фармація", денна форма навчання) 2. Хімія

