
 

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Перелік освітніх програм, спеціальностей та освітніх ступенів, за якими оголошується прийом на навчання  

на основі повної загальної середньої освіти, ліцензовані обсяги прийому та нормативні терміни навчання 

 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь 

знань 
Спеціальність Освітня програма 

Статус освітньої 

програми 

(спеціальності) 

Ліцензований обсяг 

прийому 

Нормативний термін 

навчання 

Форма навчання 

денна заочна денна заочна 

22 

Охорона 

здоров’я 

222 Медицина Медицина акредитована 600 - 6 років - 

221 Стоматологія Стоматологія акредитована 111 - 5 років - 

225 Медична психологія Медична психологія акредитована 49 - 6 років - 

226 Фармація, 

промислова фармація 

Фармація, промислова 

фармація 
акредитована 209 5 років 

5 років  

6 місяців 
 

 

Освітній ступінь – молодший бакалавр 

Галузь 

знань 
Спеціальність Освітня програма 

Статус освітньої 

програми 

(спеціальності) 

Ліцензований обсяг 

прийому 

Нормативний термін 

навчання 

Форма навчання 

денна заочна денна заочна 

22 

Охорона 

здоров’я 

221 Стоматологія 
Стоматологія 

ортопедична 
акредитована 50 - 2 роки - 

226 Фармація, промислова 

фармація 
Фармація умовно акредитована 50 10 2 роки 3 роки 

 

 

 

 



 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого 

бакалавра для здобуття освітнього ступеня магістра за умови вступу на споріднену спеціальність 

Денна форма навчання 

Споріднені спеціальності освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра 

Спеціальності освітнього 

ступеню магістра 

А
к

р
ед

и
т
а

ц
ія

 

Курс 
Термін 

навчання 

Кількість 

місць * 

Назва Код Код Назва 

Лікувальна справа 5.12010101 

222 Медицина так 2 5 років 50 
Сестринська справа 5.12010102 

Акушерська справа 5.12010105 

Медсестринство 223 

Стоматологія 221 

221 Стоматологія так 2 4 роки 40 Стоматологія 5.12010104 

Стоматологія ортопедична 5.12010106 

Спеціальності галузі знань 22 Охорона 

здоров’я (напрямів підготовки 1201 Медицина,  

1202 Фармація) 

225 Медична психологія так 2 5 років 10 

Спеціальності галузі знань 22 Охорона 

здоров’я (напрямів підготовки 1201 Медицина,  

1202 Фармація) 

226 
Фармація, промислова 

фармація 
так 2 4 роки 25 

 

 

 

 

 



Заочна форма навчання 

Споріднені спеціальності освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра 

Спеціальності освітнього 

ступеню магістра 

А
к

р
ед

и
т
а

ц
ія

 

Курс 
Термін 

навчання 

Кількість 

місць * 

Назва Код Код Назва 

Спеціальності галузі знань 22 Охорона 

здоров’я (напрямів підготовки 1201 Медицина,  

1202 Фармація) 

226 
Фармація, промислова 

фармація 
так 2 

4 роки  

6 місяців 
115 

 

* - остаточно визначається кількістю вакантних місць  

 

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень  

молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра,  

освітній ступінь молодшого бакалавра,  для здобуття освітнього ступеня бакалавра  

Бакалавр, денна форма навчання 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра 

Спеціальності 

освітнього ступеню 

бакалавра 

А
к

р
ед

и
т
а

ц
ія

 

Курс 
Термін 

навчання 

Ліцензований 

обсяг  

прийому  

Назва Код Код Назва 

Сестринська справа 5.12010102 

223 Медсестринство так 1 1 рік 80 Лікувальна справа 5.12010101 

Медсестринство 223 

 



Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра,  

для здобуття освітнього ступеня магістра за умови вступу на споріднену спеціальність 

Денна форма навчання 

Споріднені спеціальності освітнього 

ступеня  

(освітньо-кваліфікаційного рівня) 

бакалавра 

Спеціальності освітнього 

ступеню магістра 

 

 

Акредитація Курс 
Термін 

навчання 

Ліцензований 

обсяг  

прийому 

Назва Код Код Назва 

Сестринська справа 6.120101 
223 Медсестринство так 1 2 роки 10 

Медсестринство 223 

 

 

 

Перелік спеціальностей та освітніх програм за якими оголошується прийом на навчання  

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра  

на основі повної загальної середньої освіти,  

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Галузь 

знань 
Спеціальність 

Освітня 

програма 

Статус освітньої 

програми 

Ліцензований 

обсяг 

Нормативний термін 

навчання 

Форма навчання 

денна заочна денна заочна 

22 

Охорона 

здоров’я 

223 Медсестринство Медсестринство акредитована 30 - 3 роки - 

226 Фармація,  

промислова фармація 
Фармація акредитована 30 15 2 роки 3 роки 

 

 



 

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання  

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра  

на основі базової загальної середньої освіти,  

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Галузь 

знань 
Спеціальність 

Освітня 

програма 

Статус освітньої 

програми 

Ліцензований 

обсяг прийому 

Нормативний термін 

навчання 

Форма навчання 

денна заочна денна заочна 

22 

Охорона 

здоров’я 

223 Медсестринство Медсестринство акредитована 30 - 4 роки - 

226 Фармація,  

промислова фармація 
Фармація акредитована 45 - 3 роки - 

 

 

 

 

 

 

 

  


