
 МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ СУМДУ  

запрошує на навчання! 

 
Лікуавльна справа 

Вже більше 20 років в СумДУ 

ведеться підготовка зі 

спеціальності «Лкувальна справа». 

Високий рівень підготовки 

студентів. в Медичному 

інституті підтверджується 

лідерством у рейтингах за 

результатами ліцензійних іспитів 

«Крок-1, 2, 3», Всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових 

робіт та предметних 

олімпіад. Можливість стрімкого 

кар’єрного зростання у 

професійній чи науковій 

сфері. доводиться наявністю серед 

випускників 6 головних лікарів, 12 

заступників головних лікарів, 40 

завідувачів відділень, 2 докторів 

наук. В Медичному інституті за 

багатьма напрямами проводиться 

спеціалізація в інтернатурі. У нас 

створені потужні навчальні 

центри, які дозволяють набути 

сучасних професійних навичок. 

Активно вирує  студентське 

життя: працюють програми 

академічної мобільності, 

проводяться Міжнародні 

конференції, літня закордонна 

практика, функціонують 

студентська самодіяльність, 

спортивне життя, волонтерська 

робота тощо 

Медико-профілактична 

справа 

З 2012 року на базі Медичного 

інституту ведеться підготовка 

спеціалістів з медико-

профілактичної справи. Для 

навчання студентів відкриті 

практичні заклади охорони 

здоров’я, сучасні санітарно-

епідеміологічні лабораторії, де 

вони набуватимуть практичних 

навичок, створена потужна 

навчальна база. Нові можливості 

відкриваються для випускників 

спеціальності:статус державного 

службовця, робота в експертних 

лабораторіях, контролюючих 

органах. Після набуття 

спеціальності «Медико-

профілактична справа», можна 

отримати спеціалізацію лікаря: 

вірусолога, генетика, гігієніста, 

дієтолога, епідеміолога, імунолога, 

інфекціоніста, паразитолога, 

профпатолога, санолога, 

токсиколога, бактеріолога, 

фахівця з організації і управління 

охорони здоров’я тощо 

 

Медичний інститут – надійна 

інвестиція в твоє майбутнє! 

 

Стоматологічний 

факультет 

В мальовничому куточку 

міста на території парку 

«Басівський» і архітектурного 

комплексу з 2013 року гостинно 

відкрив свої двері стоматологічний 

факультет Медичного інституту 

СумДУ. До складу новоствореного 

підрозділу входять навчальні 

приміщення, студентська 

стоматполіклініка на 20 крісел, 

сучасна зуботехнічна лабораторія, 

комп’ютерні та фантомні класи, 

оснащені за останнім науково-

технічним рівнем. 

У Вас є можливість стати 

одним з 75 студентів 1 курсу 

стоматологічного факультету, 

навчатися та працювати під 

керівництвом провідних фахівців 

стоматологічної галузі регіону! 

Скористайтеся нагодою 

набути престижну 

спеціальність, яка дозволить 

Вам з впевненістю дивитися у 

майбутнє! 

Увага! На контрактній 

формі навчання вигідні 

умови оплати! 

 

Переваги навчання в Медичному інституті 

СумДУ 

- Надання гуртожитку для всіх іногородніх 

студентів при вступі на І курс. 

- Навчання українською, англійською, російською 

мовами. 

- Сучасна матеріально-навчальна база: навчальні 

тренажери, комп’ютерні технології, новітнє 

діагностичне обладнання, електронна бібліотека. 

- Можливість продовження навчання, стажування 

та працевлаштування за кордоном. 

- Аспірантура за провідними спеціальностями. 

- Вдале розташування клінічних баз обумовлює 

компактний розклад занять. 

- Здобуття якісної медичної освіти та сприяння 

швидкому кар’єрному зростанню 

- Гарантоване працевлаштування. 

 

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ: 

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 (корпус "Ц", 

ауд. 339) 

Довідки за телефонами: 

приймальна комісія 68-77-74; підготовчі курси 68-78-42; 

деканат Медичного інституту - 66-09-50, 66-09-48. 

Сторінки в Інтернеті: 

http://www.sumdu.edu.ua 

http://www.med.sumdu.edu.ua 

http://www.vk.com/club43607978 

http://www.sumdu.edu.ua/
http://www.med.sumdu.edu.ua/
http://www.vk.com/club43607978
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