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Державний заклад 
«Луганський державний медичний університет» 
є одним з провідних закладів вищої медичної освіти.

Університет було засновано у 1956 р. 
У 2014 році виш було переміщено до м. Рубіжне

Луганської  області.
На сьогоднішній день заклад працює у м. Рівне



Державний заклад 
«Луганський державний медичний університет» 

надає медичну та фармацевтичну освіту міжнародного 
рівня.  Університет широко відомий в Україні та 

закордоном. Наші випускники працюють більш, ніж у 
п'ятдесяти  країнах світу



У ДЗ «ЛДМУ» навчаються як вітчизняні здобувачі, так і 
іноземні громадяни. Диплом нашого університету 

визнається у всьому світі та відкриває широкі 

можливості для успішної кар'єри



Державний заклад «Луганський державний
медичний університет» пропонує навчання за освітніми
програмами магістерського рівня

МЕДИЦИНА

СТОМАТОЛОГІЯ

ПЕДІАТРІЯ

ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ 



Після закінчення навчання та отримання документа 
про вищу освіту випускники мають можливість 

подальшого проходження інтернатури за 
різноманітними спеціальностями



За усіма освітніми програмами є можливість навчатися 
як за рахунок держбюджету, так і за кошти 

фізичних (юридичних) осіб 

Є пільгові умови вступу 
для окремих категорій громадян



Професійна та наукова підготовка здобувачів вищої 
освіти здійснюється потужним професорсько-

викладацьким складом на рівні світових стандартів



ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

ДО ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

У 2022 РОЦІ



СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 

КАБІНЕТУ ВСТУПНИКА

З 1.07.2022 !

Шляхом заповнення 

електронної форми на сайті

https://vstup.edbo.gov.ua/



ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ 

КАМПАНІЇ 2022

Прийом заяв 

▪ з 29 липня до 18.00 години 23 серпня 2022 року 

- на  основі сертифікатів ЗНО або НМТ 2022

▪ з 29 липня до 18.00 години 8 серпня 2022 року

- на основі індивідуальних усних співбесід

Індивідуальні усні співбесіди проводяться 

з 9 по 16 серпня 2022 р. включно

Рекомендації до зарахування: 29 серпня 2022 р.

Зарахування на бюджет: 05 вересня 2022 р. 



КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ
(НМТ 2022 року)                             

УКРАЇНСЬКА МОВА  (ваг. коеф. 0,35)

МАТЕМАТИКА (ваг. коеф. 0,4)

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ваг. коеф. 0,25)

+

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Мінімальний бал 100

На основі повної загальної 

середньої освіти



КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ
(ЗНО 2019-2021 рр.)                             

УКРАЇНСЬКА МОВА 

БІОЛОГІЯ/ХІМІЯ/

МАТЕМАТИКА/ФІЗИКА

+

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Мінімальний бал 100

На основі повної 

загальної середньої освіти



КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ
(ЗНО 2019,  2020, 2021 рр. або  

НМТ 2022 р.)                             

УКРАЇНСЬКА МОВА 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ/МАТЕМАТИКА/ 
ХІМІЯ /БІОЛОГІЯ/ФІЗИКА/ІНОЗЕМНА 

МОВА (на вибір вступника)

Мінімальний бал 100

На основі диплому МС, МБ або ФМБ



Дякую за увагу!

www.lsmu.edu.ua


