
Вступна кампанія 2021 МФК ЗДМУ 
 

Етапи вступної кампанії для осіб на основі БЗСО(9 кл.) 

Етапи 
Терміни 

початок закінчення 

Прийом заяв та документів  29 червня 13 липня о 18.00 

Вступні іспити 14 липня 24 липня 

Оприлюднення рейтингового списку вступників 

на основі результатів вступних іспитів  
Не пізніше  12.00 27 липня 

Зарахування вступників 

за кошти фізичних або юридичних осіб  
Не пізніше 3 серпня 

 

Додатковий набір  осіб на основі БЗСО(9 кл.) 

Етапи 
Терміни 

початок закінчення 

Прийом заяв та документів  14 липня 26 липня о 18.00 

Вступні іспити 27 липня 2 серпня 

Оприлюднення рейтингового списку вступників 

на основі результатів вступних іспитів  
Не пізніше  12.00 6 серпня 

Зарахування вступників 

за кошти фізичних або юридичних осіб  
Не пізніше 31 серпня 

 



Вступна кампанія 2021 МФК ЗДМУ 

 

Етапи вступної кампанії для осіб, що вступають на основі 

ПЗСО (11 кл) на 1 курс на освітній ступінь «Молодший 

бакалавр» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова 

фармація»

Етапи 

Терміни 

початок закінчення 

Реєстрація електронних кабінетів, 

завантаження необхідних документів 
01 липня - 

Прийом електронних заяв  14 липня  

Закінчення прийому заяв та документів від вступників, 

які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО 
 

23 липня о 

18.00     

Оприлюднення рейтингового списку вступників Не пізніше 10 серпня 

Зарахування вступників 

 за кошти фізичних або юридичних осіб  

Не пізніше 18 серпня 
 



Вступна кампанія 2021 МФК ЗДМУ 

 

Етапи вступної кампанії для осіб, що вступають на основі 

ПЗСО(11 кл) добір на вакантні місця на 2 курс на освітньо-

професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» за 

спеціальністю 223 «Медсестринство», 226 «Фармація, 

промислова фармація» 

 

Етапи 
Терміни 

початок закінчення 

Реєстрація електронних кабінетів, 

завантаження необхідних документів 
01 липня - 

Прийом заяв та документів  вступників, 

що вступають на основі вступних іспитів 
14 липня 

26 липня о 

18.00 

Закінчення прийому заяв та документів від вступників, які 

вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО 
 

02 серпня о 

18.00 

Вступні іспити 27 липня 2 серпня 

Оприлюднення рейтингового 

списку вступників на основі результатів вступних іспитів  
Не пізніше  12.00  6 серпня    

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних 

осіб : 

Додаткове зарахування: 

 

Не пізніше 31 серпня 
Не пізніше 31 вересня 


