ПРО УНІВЕРСИТЕТ
• диплом визнається в країнах Європи та Америки;
• найбільша в області кількість докторів та кандидатів наук,
наймолодший середній вік викладачів;
• можливість вільного вибору предметів та освітніх програм;
• потужна міжнародна співпраця;
• найвищий статус – національного університету;
• державна форма власності та наявність
державного замовлення;
• відсутність корупції.

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Петра Могили

Про Медичний Інститут
Медичний інститут надає медичну освіту міжнародного рівня
з можливістю працювати лікарем не тільки в Україні,
а й за кордоном. Щороку створюються нові лабораторії
з найкращим на півдні України медичним обладнанням.
Студенти мають можливість слухати лекції найкращих лікарів,
як українською, так і англійською мовами. Контингент студентів
медичного інституту щороку поповнюється студентами
з-за кордону, а саме Індії, Африки та Азії.

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:
Відповідно до Умов прийому у рік вступу.
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КОНТАКТИ:
+38 (0512) 76 55 54 * olga.yaremchuk.77@ukr.net
www.chmnu.edu.ua/medichnij-institut/
Fb: @medin.chnu
Вул. 68 Десантників, 10, Миколаїв, Миколаївська обл., 54003
4-й корпус, кімната №4-115
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Галузь знань:
22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність:
222 «Медицина»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:

«Медицина»

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ
ВИКЛАДАЧІ
Навчання через досвід, гарантована
практика з можливістю стажування
в лікарнях, амбулаторіях та санаторіях.
Починаючи з 3 курсу заняття з
клінічних дисциплін відбуваються у
клінічних базах університету – в
лікувально-профілактичних закладах
міста. Основна увага приділяється
виробленню практичних навичок
безпосередньо біля ліжка хворого.

БУРХЛИВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
Спортивні секції, туризм, літні школи,
творчі колективи, тематичні вечірки,
квести, власна газета, телебачення.

Професорсько-викладацький склад
відповідає вимогам підготовки лікарів
за другим магістерським рівнем.
У складі кафедр працюють більше
10 докторів наук (професорів), у тому
числі 4 доктори медичних наук та
2 доктори біологічних наук. Кафедри
мають спеціалізовані навчально-наукові
лабораторії, які оснащені сучасним
навчальним обладнанням
та устаткуванням. Під час практичних
занять у лабораторії студенти мають
змогу власноруч проводити
експерименти та працювати з обладнанням під наглядом викладача.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
ІНОЗЕМНІ МОВИ ТА ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Посилено вивчають дві іноземні мови
(англійську та латинь). опановують
спеціалізоване програмне
забезпечення управління «бізнеспроцесами. (MS Progесt, Progеct Expert,
MindManager, BPwin та Business Studio)

Університет має понад 70 іноземних
університетів-партнерів що надає
можливість проходити
практику/стажування студентам за
кордоном під час навчання.
ТРАЕКТОРІЯ СТУДЕНТА
Iснує можливість вступу
до ЧНУ ім. Петра Могили після
закінчення медичного коледжу.

У медицині навчання в університеті з першого курсу здійснюється за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти. Програма підготовки магістрів медиків
полягає у впровадженні в навчальний процес питань створення раціональної та
ефективної роботи лікувальних закладів, приватних лікарень, амбулаторій та
оздоровлювальних центрів; підготовку фахівців-лікарів, які вміють ефективно
застосовувати та впроваджувати інноваційні технології та сприяти максимальній
доступності медичної допомоги жителям міст та особливо жителям сільської
місцевості.
Навчання лікарів усіх спеціальностей в університеті здійснюється за загальною
програмою, єдиною для усіх медичних інститутах України, а спеціалізація
відбувається в інтернатурі. Можливим є продовження навчання випускників
у лікарській резидентурі, клінічній ординатурі тощо.

ВИПУСКНИК МОЖЕ ОБІЙМАТИ ТАКІ ПОСАДИ:
• завідувач поліклінікою;
• завідувач відділення;
• головний лікар;
• провідний фахівець міського, обласного та всеукраїнського масштабів;
• після інтернатури лікар отримує кваліфікацію лікаря-спеціаліста:
лікар загальної практики – сімейний лікар,
лікар-терапевт, -хірург, -акушер-гінеколог, -дерматовенеролог,
-інфекціоніст, -невропатолог, -нейрохірург, -отоларинголог,
-офтальмолог, -психіатр, -уролог, -онколог тощо.
За бажанням лікар може пройти нетривалу перепідготовку та набути іншої
лікарської спеціальності і продовжувати працювати за новою спеціальністю.

КОРИСТЬ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
Програма формує навички професійних лікарів, постійно займається
підтримкою або відновленням людського здоров'я через профілактику,
діагностику та лікування захворювань і травм, які здатні виявляти різноманітні
захворювання людини, знати методи їх діагностики, лікування та запобігання
(профілактики).

