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ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ І ВСТУПНІ ІСПИТИ 

Умови зарахування на навчання за навчальною програмою: 

ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА  І  СТОМАТОЛОГІЯ  

(об’єднаний освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і магістра) 

БАКАЛАВРСЬКІ І МАГІСТЕРСЬКІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 

 

Основна інформація про процедуру прийому документів і вступні іспити: 

Термін подання заявки:   до 28 лютого 2017 р. 

  

Дата проведення вступного іспиту:   12 – 16.06.2017 р. 

Додаткова дата проведення вступного іспиту:  20.06.2017 р. 

Дата тестування здібностей (фізіотерапія): 19.05.2017 р. 

 

Оплата за процедуру прийому документів на навчання за однією навчальною програмою: 

 50 € за умови подання класичної заяви 

   40 € за умови подання електронної заяви 

 

Дані, необхідні для здійснення оплати: 

Банк:  Державне казначейство (Štátna pokladnica) 

 IBAN:  SK7381800000007000078360 

 SWIFT: SPSRSKBA (для оплати із СР та ЄС) 

  SUBASKBX (для оплати з-поза меж ЄС) 

 Змінний символ: 1024  

 Специфічний символ: реєстраційний номер народження без скісної риски 

 

Навчальна програма об’єднаного освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і магістр: 

Навчальна програма Форма 

навчання 

Отриманий 

ступінь 

Тривалість 

навчання 

Запланована 

кількість 

прийнятих 

студентів 

Лікувальна справа 

Стоматологія 

стаціонарна 

стаціонарна 

MUDr. 

MDDr 

6 років 

6 років 

220 

40 

Дисципліни, що виносяться на вступний іспит: біологія і хімія – письмова форма – тест 

 

Бакалаврські навчальні програми: 

Навчальна програма освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр 

Форма 

навчання 

Отриманий 

ступінь 

Тривалість 

навчання 

Запланована к-ть 

прийнятих 

студентів 

Фізіотерапія* 

Сестринська справа 

Охорона здоров’я  

стаціонарна 

стаціонарна 

стаціонарна 

бакалавр - Bc. 

бакалавр - Bc. 

бакалавр - Bc. 

3 роки 

3 роки 

3 роки 

15 

30 

15 

Дисципліни, що виносяться на вступний іспит: біологія і хімія – письмова форма – тест, *тестування рухових 

здібностей 
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Магістерські навчальні програми 

Навчальна програма освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр 

Форма 

навчання 

Отриманий 

ступінь 

Тривалість 

навчання 

Запланована к-ть 

прийнятих 

студентів 

Фізіотерапія 

Охорона здоров’я 

стаціонарна 

стаціонарна 

магістр - Mgr. 

магістр - Mgr. 

2 роки 

2 роки 

15 

15 

Дисципліни, що виносяться на вступний іспит: фізіотерапія –  фізіотерапія і функціональна анатомія рухового 

апарату – письмова форма – тест; охорона здоров’я – гігієна, епідеміологія та здоров’я навколишнього 

середовища – тест 

 

Умови зарахування на навчання і вступний іспит 

Загальні умови зарахування на навчання: 

– умовою реєстрації абітурієнта є належним чином заповнена заява, яка повинна містити: 

1. довідку від лікаря щодо медичної придатності до навчання, відповідно до постанови 364/2009, якою 

регулюються критерії медичної придатності для абітурієнтів, що подають документи на навчання на медичних 

спеціальностях; 

2. власноручний підпис; 

3. квитанція про сплату збору за процедуру прийому документів (далі лише «збір»). 

Якщо абітурієнт відсутній на вступному іспиті, то вказаний збір після реєстрації заяви не повертається. 

Абітурієнти, які хочуть складати вступний іспит на декілька навчальних програм, повинні на кожну навчальну 

програму надіслати одну заявку з необхідними додатками і сплатити збір. Критерієм зарахування на навчання 

на медичному факультеті УПЙШ є кількість балів, яка дозволить абітурієнтові подолати прохідний бал і бути 

в межах планованої кількості прийнятих абітурієнтів.  

 

ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА І СТОМАТОЛОГІЯ 

БАКАЛАВРСЬКІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 

 

Умови зарахування 

Основною умовою навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем доктор медицини (об’єднана навчальна 

програма) і бакалавр на стаціонарній формі навчання є отримання повної загальної середньої освіти або 

повної середньої спеціальної освіти. Абітурієнт повинен підтвердити закінчення повної загальної середньої 

освіти шляхом пред’явлення засвідченої копії атестату про повну загальну середню освіту на вступному 

іспиті. 

Абітурієнти, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах за кордоном, повинні 

пред’явити документ про відповідність їхнього атестату про повну середню освіту, або підтвердження про 

нострифікацію згідно з чинними правовими нормами. Подати документи на навчання за навчальними 

програмами на медичному факультеті УПЙШ із словацькою мовою викладання і складати вступний іспит 

може абітурієнт, який до вказаного терміну надішле  належним чином заповнену заяву і відповідатиме 

основним умовам зарахування на навчання. 

Вступний іспит на навчальну програму «фізіотерапія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр 

складається з двох частин. Перша частина складається з тестування рухових здібностей, друга частина – 

письмовий тест. У другій частині вступного іспиту може брати участь лише той абітурієнт, який успішно 

склав її першу частину і здобув за неї щонайменше 20 балів.  

Детальна інформація розміщена на сторінці медичного факультету.  

 

МАГІСТЕРСЬКІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 

 

Умови зарахування 

– базова вища освіта (ступінь бакалавра) за відповідною навчальною спеціальністю; 

– підтвердження про річну практику за спеціальністю у медичній установі після здобуття базової вищої освіти 

(спеціальність фізіотерапія). 

 

Абітурієнт, що подає документи на навчання в магістратурі, повинен на вступному іспиті пред’явити 

документ про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за відповідною спеціальністю. 

 

  

 



 Умови зарахування на навчання за навчальними програмами 

ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА І СТОМАТОЛОГІЯ 

з англійською мовою викладання 

 
Основна інформація про процедуру прийому документів 

Дата проведення вступного іспиту:  21.06.2017 р. 

     18.08.2017 р. 

Для абітурієнтів за договірними відносинами – дата визначена на підставі договірних відносин між МФ 

УПЙШ та відповідною юридичною особою іноземної держави. 

 

Усі прийняті абітурієнти повинні мати дійсну візу (якщо така необхідна) і оформлене медичне страхування. 

 

Умови для зарахування: 

–  надіслати підписану заяву на навчання, складовою якої має бути: 

1. засвідчена нотаріально копія атестату про повну загальну середню освіту з апостилем + засвідчений 

переклад словацькою мовою; 

2. копія паспорта / документа, що посвідчує особу; 

3. медична довідка щодо придатності до навчання, відповідно до постанови № 364/2009 Z. z., якою 

регулюються критерії медичної придатності для абітурієнтів, які подають документи на навчання на медичних 

спеціальностях; 

4. квитанція про сплату збору за процедуру прийому документів. 

 

ПРОФІЛЬ І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

 

Випускник спеціальності «лікувальна справа»  

– має відповідні теоретичні знання з теоретичних і передклінічних дисциплін та клінічних спеціальностей, і на 

практичних заняттях засвоїв основні превентивні, діагностичні і терапевтичні методи. При здобуті подальшої 

освіти має всі передумови для того, щоб працювати лікарем на первинній ланці надання медичної допомоги й 

отримати спеціалізацію за будь-якою спеціальністю у категорії «лікар».  

 

Випускник спеціальності «стоматологія» 

– має відповідні теоретичні знання з теоретичних, передклінічних і клінічних спеціальностей стоматології. В 

межах практичних занять із стоматологічних дисциплін засвоїв основні превентивні, діагностичні і 

терапевтичні методи і може самостійно здійснювати основні практичні дії. При здобуті подальшої освіти має 

всі передумови для того, щоб працювати лікарем на первинній ланці надання медичної допомоги й отримати 

спеціалізацію за будь-якою спеціальністю у категорії «лікар-стоматолог».   

 

Випускник спеціальності «фізіотерапія» – бакалавр 

– володіє основними способами обстеження і лікування та методами фізіатрії, бальнеології, лікувальної 

реабілітації. Може працювати у лікарнях, санаторно-курортних і реабілітаційних закладах та інших установах, 

які надають превентивну, лікувальну медичну допомогу, або у яких проходять курс охорони й підтримки 

здоров’я. 

 

 

Випускник спеціальності «охорона здоров’я» – бакалавр 

– має теоретичні й практичні знання і навички в області санітарії та гігієни навколишнього середовища, 

епідеміологічних методів, які він вміє застосувати при моніторингу й статистичній обробці факторів 

навколишнього середовища. Знає принципи превенції, охорони, підтримки і зміцнення здоров’я. Може 

працювати як медико-санітарний працівник у регіональних органах охорони здоров’я, у лікарнях, у відділах 

охорони і підтримки здоров’я, навколишнього і робочого середовища. 

 

Випускник спеціальності «сестринська справа» – бакалавр 

– вміє самостійно надати індивідуальний санітарно-медичний догляд (превентивний, підтримуючий, 

лікувальний) методом сестринського процесу, враховуючи його інформативну складову, – окремим особам, 

сім’ям та групам. Забезпечує максимальну якість цього процесу відповідно до етичних принципів і прав 

пацієнтів. Випускник вміє критично мислити і працювати з результатами достовірних досліджень.  

 

Випускник спеціальності «охорона здоров’я» – магістр 

–  кваліфікований медичний працівник  широкого професійного профілю, підготований до самостійного 

виконання професійної діяльності у сфері підтримки й охорони здоров’я та первинної превенції, може 



працювати менеджером у лікарнях, в державних медичних установах, страхових компаніях, в державному 

управлінні й фармацевтичних фірмах. 

 

Випускник спеціальності «фізіотерапія» – магістр 

– кваліфікований медичний працівник  широкого професійного профілю, знає способи й методи обстеження і 

лікування за спеціальністю фізіотерапія. Самостійно може виконувати діяльність, яка вимагає фахових знань, 

самостійної роботи, прийняття рішень, особистої відповідальності у лікувальній реабілітації, а також у 

наданні первинної, вторинної і подальшої медичної допомоги. Може здійснювати превентивну, діагностичну, 

терапевтичну, консультативну та виховну діяльність. 

 

Координатор з роботи із студентами з особливими потребами: 

Mgr. Мартіна Хілова, PhD., тел.: 055/640 2590, 234 3391 


