
Традиції підготовки медичних кадрів найвищого ґатунку в нашому 

Університеті беруть свій початок з 1840 року, коли Указом Імпера-

тора Миколи І в ньому (тоді Імператорському університеті 

Св. Володимира) було відкрито медичний факультет, першим дека-

ном якого став професор В.О. Караваєв.  За понад 80 років існуван-

ня медичного факультету в складі Університету тут набули освіту 

такі видатні постаті, як Данило Заболотний, Михайло Коломійчен-

ко, Микола Стражеско, Теофіл Яновський, Микола Волкович, Ва-

дим Іванов та інші світила медицини. В 1921 році медичний факу-

льтет відокремився у Київський медичний інститут (нині Націона-

льний медичний університет імені О.О. Богомольця). Майже столі-

тня історія викладання медицини в нашому Університеті залишила 

по собі не лише яскравий слід на освітянському небосхилі та сузір'я 

видатних випускників, але й безцінну спадщину: в 1842 році було 

відкрито кафедру фізіології людини, а 1868 року – кафедру гістоло-

гії й ембріології, що заклало підвалини для створення біологічного 

факультету (кафедри ботаніки й зоології існували ще з часів засну-

вання Імператорського університету Св. Володимира в 1834 році, 

тоді на філософському факультеті). Як окремий підрозділ біологіч-

ний факультет розпочав своє функціонування у 1933 році. Заснова-

ний у 2010 році ННЦ "Інститут біології", об'єднавши в своєму скла-

ді біологічний факультет Університету та низку науково-дослідних 

установ, продовжив традиції своїх попередників. Могутній науково

-педагогічний потенціал Інституту дозволив йому у 2016 році від-

новити медицину як напрям освітньої діяльності й реорганізувати-

ся у  ННЦ "Інститут біології та медицини".   

Сьогодні ННЦ "Інститут біології та медицини" забезпечений висо-

кокваліфікованими кадрами (докторами і кандидатами наук) для 

здійснення підготовки фахівців медичного профілю, має потужну 

науково-виробничу базу (комплекс лабораторій, надсучасне облад-

нання) та найкращу серед закладів вищої освіти України лаборато-

рну експериментальну базу (систему навчальних та навчально-

наукових лабораторій, укомплектованих сучасним обладнанням та 

кваліфікованим персоналом), а також клінічних баз різного спряму-

вання. Він є потужнім навчально-науковим закладом, у якому здій-

снюється підготовка висококваліфікованих медиків нового поко-

ління з різних спеціальностей із залученням до навчального проце-

су провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців медицини.  

Лабораторна діагностика – один із 

пріоритетних напрямів медичної 

діяльності, який постійно розвива-

ється в Україні і за кордо-

ном.  Фахівці зі спеціальності 

"Технології медичної діагностики 

та лікування" (освітня програма 

"Лабораторна діагностика") ма-

ють широкий спектр можливостей 

працевлаштування: поліклініки та 

лікарні усіх рівнів, лабораторії 

медичних закладів вищої освіти, 

училищ та наукових установ, стан-

ції переливання крові, центри стан-

дартизації і метрології, санітарно-

епідеміологічні служби, діагности-

чні центри та криміналістичні 

лабораторії.  

Отримавши диплом другого освіт-

нього рівня "Магістр" зі спеціальності "Медицина" (освітня програма  

"Медицина"), фахівець може працювати лікарем на відповідній пер-

винній посаді і надавати лікувально-діагностичні, медико-

профілактичні та медико-соціальні послуги населенню в системі пер-

винної медико-санітарної допомоги. Для підвищення свого професій-

ного рівня за певною медичною спеціальністю фахівець, що отримав 

диплом  магістра, може здобути обрану кваліфікацію в інтернатурі та 

резидентурі за відповідними програмами післядипломної освіти.  

Класична університетська освіта, високий рівень підготовки, сформо-

ваний в стінах Університету науковий світогляд, навички організації 

професійної діяльності та вміння застосовувати отримані знання на 

практиці дозволяють випускникам Інституту розвинути свої лідерські 

якості й успішно керувати діяльністю наукових, науково-практичних 

та адміністративних установ в Україні та за кордоном.  

Фундаментальна освіта 

Наукова та освітня інтеграція Остапченко              

Людмила Іванівна 
 

Директор Навчально-наукового центру 

"Інститут біології та медицини", док-
тор біологічних наук, професор, 

академік Академії наук вищої школи 

України, заслужений діяч науки і 
техніки України, лауреат Державної 

премії України в галузі науки й техніки 

та премії імені О.В. Палладіна НАН 
України.  

Кар'єрний старт 

Комфортні умови для  
навчання та відпочинку 

Студенти, які приїжджають навчатися з інших міст, забезпечу-

ються місцями в дев'ятиповерховому гуртожитку блочного типу, 

що знаходиться неподалік навчального корпусу Інституту. В гурто-

житку функціонують читальні кімнати з WiFi доступом до мережі 

Internet, обладнана сучасним інвентарем спортивна зала, приміщен-

ня для прання з автоматичними пральними машинами, а також 

кімнати для засідань Студентської ради, гри в настільний теніс, 

занять з аеробіки та музики.  

 

Студентам надається можливість пройти навчання з наступ-

ною атестацією за програмою підготовки офіцерів запасу меди-

чної служби в Українській військово-медичній академії та 

отримати по закінченні первинне військове звання "Молодший 

лейтенант запасу".  

Стань елітою України разом з нами! 

Інститут співпрацює з вітчизняними, а також закордонними освіт-

німи та науковими установами багатьох країн (США, Великої Бри-

танії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Естонії, Чехії, Болгарії, 

Польщі, Угорщини, Бельгії, Білорусії, Китаю, Тайваню, В'єтна-

му тощо). Співробітники Інституту друкують свої наукові праці в 

найвпливовіших фахових журналах світу. Розгорнуті в Інституті 

програми з наукової та освітньої інтеграції (у тому числі й міжнаро-

дної) створюють умови для ефективної підготовки висококваліфі-

кованих медиків нового покоління з різних спеціальностей із залу-

ченням до навчального процесу провідних вітчизняних та зарубіж-

них фахівців медицини. В Інституті працюють програми академіч-

ної мобільності, за якими студенти можуть проходити стажування 

або здійснювати навчання в закордонних навчальних та наукових 

центрах. Студенти мають можливість покращити та застосувати 

свої знання англійської мови на лекціях провідних науковців світу, 

які ті читають в Інституті за запрошенням, на наукових гуртках, та 

під час участі в роботі конференцій та написання наукових статей.  



 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Навчально-науковий центр  
 

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ  
ТА МЕДИЦИНИ 

Денна форма навчання 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського 

центру оцінювання якості освіти для вступників на основі 

повної загальної середньої освіти  

Умови вступу 

Освітній рівень 

"БАКАЛАВР"  
(денна форма навчання) 

 

Галузь знань 22 "Охорона здоров'я" 
 

 

Спеціальність 224  

"Технології медичної діагностики та лікування" 

Освітні програми: 

 "Лабораторна діагностика" (професійна кваліфікація – 3221 

Лаборант "Медицина") 

Термін навчання: 4 роки. 

 

Освітній рівень  
"МАГІСТР"  

(денна форма навчання) 
 

Галузь знань 22 "Охорона здоров'я" 
 

Спеціальність 222  

"Медицина" (на основі повної загальної середньої освіти) 

Освітня програма:  

 "Медицина" (професійна кваліфікація – 2221.2 Лікар) 

Термін навчання: 6 років. 

 

Спеціальність 224  

"Технології медичної діагностики та лікування" 

Освітня програма: 

 "Лабораторна діагностика" (професійна кваліфікація – 

2229.2 Лікар-лаборант) 

 Термін навчання: 1,5 роки.  

Освітні програми  

КОНТАКТИ: 
 
Головний корпус університету:   
м. Київ, вул. Володимирська, 60. 
www.univ.kiev.ua 
www.facebook.com/knu.vstup 
 
ННЦ "Інститут біології та медицини": 
м. Київ, просп. Глушкова, 2.  
тел. (044) 521-35-98 
www.biology.univ.kiev.ua 
www.facebook.com/bioknu 

Абітурієнту 2020 року 

* Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі 

Детальна інформація: 

http://biology.univ.kiev.ua/applicants.html 

Освітня програма Конкурсний предмет Бал* 

Медицина 

Українська мова та література 150 

Біологія або хімія 150 

Фізика або математика  150 

Лабораторна діагностика 

 

Українська мова та література 101 

Біологія або хімія  120 

Фізика або математика  101 


