
ШАНОВНІ     АБІТУРІЄНТИ!

Кожна людина ра-
но чи пізно повинна 
відповісти на питання: 
ким я хочу стати, щоб 
досягти успіху в житті? 
Від вірної відповіді на 
це питання залежить 
надзвичайно багато: 
повага з боку оточую-
чих, матеріальний до-
бробут, а також особи-
сте щастя.

Шлях до успіху 
починається з пра-
вильного та свідомого 
вибору цілей. Виз-
начення з майбутнім 
фахом є першою зі 

схо динок, які Вам слід пройти до власного успіху через отримання 
гарної  освіти та побудову вдалої кар’єри.

Обравши професію лікаря – одну з найблагородніших та пре-
стижних не лише в Україні, але в усьому світі – ви вирішили присвя-
тити себе великій справі служіння людям. Ми прагнемо підготувати 
висококваліфікованих медичних працівників, яким можна було б 
довірити життя людей, дбаємо про виховання щирих, ерудованих 
спеціалістів, здатних розвиватися й самовдосконалюватися. Пре-
рогативою нашого навчального закладу є самореалізація кожного 
випускника як відмінного фахівця, адже навчання в царині меди-
цини – це складний, але цікавий шлях, результатом якого повин-
но стати не лише формування майбутнього професіонала, а й 
молодої людини з високими моральними якостями.

На сьогодні Харківський національний медичний універ-
ситет – найстаріша вища медична школа України, сучасний 
багатопрофільний навчальний заклад із потужною науковою 
й матеріально-технічною базою, що нараховує 6 навчальних 
науково-виробничих об'єднань. У складі університету 66 кафедр, 
понад 800 науково-педагогічних працівників, які працюють над 
вирішенням важливих питань сучасної медичної науки й практи-
ки охорони здоров’я. Наукові дослідження мають світову новизну, 
про що свідчать патенти США, Китаю, Німеччини. 

З огляду на істотні досягнення як у нашій країні, так і на 
міжнарод ній арені, університет протягом багатьох років входив 
(один в Україні) до десяти вищих навчальних медичних установ, 
підпорядкованих МОЗ СРСР, і готував медичні кадри для багатьох 
колишніх радянських республік. І на сьогодні медичний універси-
тет є одним із найкращих медичних вищих навчальних закладів 
країни. Це підтверджу ється результатами різних рейтингів вищих 
навчальних закладів освіти України, які проводяться впродовж ба-
гатьох років на державному й міжнародному рівнях. 

Дорогі друзі! Здобувайте знання наполегливо й натхненно, 
адже в університеті створені всі умови для успішного навчання, 
проведення науково-дослідних робіт, набуття практичних нави-
чок професії лікаря, всебічного розвитку молоді. Ми завжди щиро 
підтримуємо кожного студента та викладача, будемо раді вітати 
Вас у стінах нашого університету!

29–31 березня відбулася Міжна-
родна виставка «Освіта і кар’єра – 
2012», у якій взяв участь Харків -
сь  кий національний медичний 
уні вер ситет. Захід проходив у 
примі щен ні Національного цен-
тру ділового та культурного спів-
робітництва «Український дім», в 
його рамках також проведено ви-
ставку закордонних закладів «Ос-
віта за кордоном».

За багаторічну інно ва цій ну 
педагогічну діяльність із модер-
нізації освіти України Харківський 
національний медичний університет 
отримав почесне звання «Лідер 
національної освіти». Університет також нагородже-

но Ґран-прі у номінації 
«Розвиток матеріально-
технічної бази навчаль-
ного закладу».

ДОВІДКА 

Виставка «Освіта та 
кар’єра – 2012» поклика-
на допомогти випускни-
кам навчальних закладів 
системи загальної се-
редньої освіти 2012 року 
визначитися щодо здо-
буття подальшої освіти 
та працевлаштування. 
Близько 200 учасників 
представили виставкові 
стенди 70 вищих нав-
чальних закладів Украї-
ни. Себе також презен-
тували різні  міжнародні 
організації та освітні 
агенції, молодіжні видан-
ня та інтернет-проекти.

Ректор університету, чл.-кор. НАМН 
України, професор В.М. Лісовий

 НАШ УНІВЕРСИТЕТ – 
ЛІДЕР НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ

В університеті 7 факультетів: І медич-
ний, ІІ медичний, ІІІ медичний, IV медичний, 
стоматологічний, V медичний і VI медичний з під-
готовки іноземних студентів, які випускають лікарів 
за навчально-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 
зі спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», 
«Медико-профілактична справа», «Стоматологія», де 
навчається понад 7000 студентів, інтернів, магістрів, 
клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, се-
ред яких приблизно 2400 іноземних громадян з 72 
країн світу.
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УРОЧИСТОСТІ

ВЕРЕСНЕВЕ ЕСЕ

ПОСВЯЧЕННЯ У СТУДЕНТИМІЙ ВИБІР

...І УРОЧИСТИМ ДЗВОНОМ ВІТАЙ 

СЬОГОДНІ ПЕРШОКУРСНИКІВ ІМ’Я!

Мой выбор оказался случайным. 
Услышала хорошие отзывы, посетила 
университет и решила поступать в меди-
цинский. Надеюсь, что профессия врача 
станет моим выбором на всю жизнь.

Âèêòîðèÿ, ² ìåäôàêóëüòåò

Мои родители медики. Врач – это ин-
тересная профессия. Честно говоря, я 
долго думала над выбором университе-
та, но в 11-м классе сделала окончатель-
ный выбор в пользу медицинского. 

Ýëèíà, ² ìåäôàêóëüòåò

Я выбрал медицину по зову души. Два 
года назад понял, что хочу быть врачом-
хирургом.

Íèêèòà, V ìåäôàêóëüòåò

Медицинское поприще я выбрала 
уже давно. Еще 4 года назад поняла, что 
буду травматологом.

Ñâåòëàíà, ²²² ìåäôàêóëüòåò

Я пришла в университет после ме-
дицинского колледжа. Работала в 27-й 
ХГКБ медсестрой. Эта работа дала мне 
богатый опыт, и я решила учиться даль-
ше. Теперь хочу стать педиатром.

Íàòàëüÿ, ²² ìåäôàêóëüòåò

У меня сестра врач дерматолог-
венеролог, в 2008 году окончила ХНМУ. 
Это очень увлекательная профессия. 
Мне всегда нравилась химия и биология. 
Уже в 4-м классе я была твердо убежде-
на в своем выборе. Пока что не решила, 
каким врачом буду – дерматологом или 
анестезиологом.

Àëèíà, ²² ìåäôàêóëüòåò

31 серпня в Харківському націо-
нальному медичному університеті, де 
вже із самого ранку лунала оркестро-
ва музика, пройшов ритуал посвяти 
першокурсників у студенти. Охоплюва-
ло почуття гордості за успіх, про який 
зовсім недавно вони ще тільки мріяли. 

І от їхня мрія здійснилася – 
вони вступають на шлях, що 
веде до вершин знань.

ДОВІДКА

Набір 2011 року. До Хар-
ківського національного медич-
ного університету зараховано 
622 студенти, із них сільської 
молоді – 247, за цільовим на-
правленням прийнято 75 осіб. 
Пільговий контингент складає 
37 студентів: сироти – 13, діти 

інвалідів та інваліди – 12, постраждалі від 
наслідків ЧАЕС – 5, діти шахтарів та шахтарі – 
7. Кількість абітурієнтів, що скористалися 
системою «Електронний вступ», який про-
водився у вигляді експерименту МОНМС 
України, склала 186 осіб.

1 вересня на майдані Свободи вже 
вдруге поспіль відбулася церемонія по-
свячення в студенти, в якій взяли участь 
близько 22  тис. першокурсників. Зі свя-
том студентів привітали голова Хар-
ківської облдержадміністрації Михай-
ло Добкін, Харківський міський голова 
Геннадій Кернес і ректори вищих навчаль-
них закладів Харкова.

Урочистою ходою на масову лінійку 
прибули й студенти-першокурсники 
Харківського національного медично-
го університету, одягнені в білі хала-
ти. Масштабність заходу захопила сту-
дентську молодь у вир емоцій, радості та 
гарного настрою. 

ДОВІДКА
*Під час свята першокурсника на 

майдані Свободи відбувся найбільш масо-
вий в Україні флешмоб, учасники якого зо-
бразили танцювальну фігуру у вигляді клю-
ча знань. Після цього до них приєдналися 
й 15 тис. студентів-першокурсників (за 

кількістю танцюючих в одному місті – 22500 
осіб). Харківський міський голова Геннадій 
Кернес вручив голові Ради ректорів 
ВНЗ Харківської області Вілю Бакірову 
сертифікат, що підтверджує даний рекорд.

 *Починаючи з 1 вересня 2011 року 
імена першокурсників харківських ви-
щих навчальних закладів будуть вносити 
в Літопис харківського студентства. По-
чаток нової традиції поклали на урочисто-
му посвяченні першокурсників у студенти. 
Перед церемонією підписання Літопису 
харківського студентства на майдані Сво-
боди запалили символічне Полум'я знань. 

ХАРКІВ – СТОЛИЦЯ СТУДЕНТСТВА УКРАЇНИ

СТУДЕНТ КРІЗЬ ЧАС І ПРОСТІР НАВЧАННЯ

Ми раді вітати тебе в стінах нашого університету, дорогий першокурсник! Ми знаємо, 

що ти прийняв важливе рішення у своєму житті – стати лікарем, і впевнені, що тебе не 

злякають терени кредитно-модульної системи й «граніт» медичної науки виявиться тобі 

під силу. Сьогодні наш університет – це живий організм, що поєднує в собі не тільки на-

вчальну, але й лікувальну, і науково-дослідну роботу. І на цьому важкому, але цікавому 

шляху бажаємо тобі досягти успіху!

Чому мене прикував до себе білий 
колір? Колір холоду? Байдужості? 
Витриманості? Стійкості? Можливо, що й 
так, адже гарячкуватий, роздратований 
лікар сам потребує допомоги.

Свіжий, навіть холодний погляд очей, 
витриманість у надзвичайній ситуації, магіч-
на стійкість духу... Чи не це дає змогу довірити 
нам найдорожче їй – людині в білому.

А ще білий – це чистий папір, з якого має 
початися нове життя, це початок великого 
космосу, потужної енергетики, це... мрія. 
Твоя і моя мрія про довголіття матусі, сильні 
руки батька, щасливі очі моєї сестрички... 
Я знаю, що білий колір – найскладніший з 

фізичної точки зору, можливо тому саме 
він дає нам надію, що є все-таки сила, яка 
зможе зупинити глобальні катастрофи, пе-
ремогти досі невиліковні хвороби, вгаму-
вати найстрашніші страхи такої складної і 
прекрасної епохи, зможе переконати лю-
дину в її істинному покликанні – бути лю-
диною із даром Божим – здоровою, а отже, 
вміти чути і відчувати, любити й ненавидіти, 
будувати, а коли необхідно, руйнувати, аби 
крізь ті руїни побачити сонце істини і не за-
губити його. 

Білий колір моєї і твоєї мрії. Я люблю 
тебе. Тому від сьогодні й на все життя ми 
будемо з тобою разом.

Колір моєї мрії

Чому я обрав професію лікаря? У 
світі є близько трьох тисяч професій. 
Безперечно, усі вони важливі. Я хочу 
стати хірургом, бо вважаю, що професія 
лікаря – найпотрібніша, найважливіша 
для людства. Чи є щось ціннішим за жит-
тя і потрібнішим за здоров’я? «Повер-
нути людству мільйони сонячних днів» – 
найголовніше завдання кожного лікаря.

Оздоровити людину – це попере-
дити недугу, переконати пацієнта в 
необхідності здорового способу життя. 
Це означає навчити людину правильно 
сприймати навколишній світ, правильно 
харчуватися, дихати тощо. Дуже важливо 
не втрачати глибокої поваги до хворих, 
вміти вислухати, зрозуміти, допомогти.

Професія лікаря потребує самопо-
жертви, чистоти душі і помислів. Лікар не 
має права бодай на найменшу помилку, 
бо вона дорого коштує.  

Êîñòÿíòèí Ïðîêîïåíêî, ñòàðîñòà ²² ïîòîêó IV 
êóðñó ² ìåäôàêóëüòåòó
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РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ! 



ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Харківського національного медичного університету 

у 2012 році

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Харківський національний ме-

дичний університет (далі ХНМУ) оголо -
шує прийом на підготовку фахівців з ви-
щою освітою за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями (див. додаток 1) відповідно до 
ліцензії в межах ліцензованого обся-
гу, у тому числі у відокремленому струк-
турному підрозділі – медичному коледжі 
Харківського національного медично-
го університету (далі медичний коледж 
ХНМУ, див. додаток 9):

◦ «молодший спеціаліст» (денна 
форма навчання) за спеціальностями: 
5.12010101 – «Лікувальна справа», 
5.12010102 – «Сестринська справа», 
5.12010105 – «Акушерська справа»;

◦ «бакалавр» за спеціальностями: 
6.120101 – «Сестринська справа» (денна 
та вечірня форми навчання), 6.120102 – 
«Лабораторна діагностика» (денна фор-
ма навчання);

◦ «спеціаліст» (денна форма навчан-
ня) за спеціальностями: 7.12010001 – 
«Лікувальна справа», 7.12010002 – 
«Педіатрія», 7.12010003 «Медико-
профілактична справа», 7.12010005 – 
«Стоматологія»;

◦ «магістр» (денна форма навчан-
ня) за спеціальністю: 8.12010006 – «Се-
стринська справа».

1.2. До ХНМУ приймаються гро-
мадяни України, іноземці, а також осо-
би без громадянства, які прожива-
ють на території України на законних 
підставах, мають відповідний освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та 
виявили бажання здобути вищу освіту. 
Іноземці та особи без громадянства, 
які постійно проживають в Україні, а та-
кож яким надано статус біженця або 
особи, яка потребує додаткового за-
хисту, приймаються до вищих навчаль-
них закладів у порядку, передбачено-
му для громадян України. Прийом до 
ХНМУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні 
здійснюється за конкурсом незалежно 
від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують 
поселення у гуртожиток, під час всту-
пу, надається 2030 місць (5 сучасних 
студентських гуртожитків та 16 кімнат 

у міжвузівському сімейному гуртожит-
ку м. Харкова). Гуртожитки розташовані 
у «спальних» районах м. Харкова з роз-
виненою інфраструктурою та належним 
транспортним забезпеченням (метро, 
трамвай, тролейбус, автобус, маршрут-
не таксі). Необхідний час, щоб дістатися 
від гуртожитку до навчальних корпусів, 
складає від 20 до 40 хв. Студенти в гур-
тожитку проживають по 2-3 особи в 
одній кімнаті.

ІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ 
ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ
2.1. На навчання до ХНМУ для здо-

буття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за денною 
формою навчання за спеціальністю 
5.12010101 – «Лікувальна справа» прий-
маються особи з базовою загальною се-
редньою освітою (з одночасним здобут-
тям повної загальної середньої освіти), за 
спеціальністю 5.12010105 – «Акушерсь-
ка справа» приймаються особи з по-
вною загальною середньою освітою, за 
спеціальністю 5.12010102 – «Сестринська 
справа» приймаються особи з базовою (з 
одночасним здобуттям повної загальної 
середньої освіти) та повною загальною 
середньою освітою.

2.2. На навчання до ХНМУ для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра, спеціальність 6.120102 – 
«Лабораторна діагностика» приймають-
ся особи з повною загальною серед-
ньою освітою.

2.3. На навчання до ХНМУ для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра, спеціальність 6.120101 – 
«Сестринська справа» (денна та вечірня 
форми навчання), приймаються осо-
би, які мають освітньо-кваліфікаційний 
рівень «молодший спеціаліста» напря-
му «Медицина» (за спеціальностями 
5.12010101 – «Лікувальна справа», 
5.12010102 – «Сестринська справа», 
5.12010105 – «Акушерська справа»).

2.4. На навчання до ХНМУ для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рів-
ня спеціаліста: за спеціальностями 
7.12010001 – «Лікувальна справа», 

7.12010002 – «Педіатрія», 7.12010003 – 
«Медико-профілактична справа», 
7.12010005 – «Стоматологія» (денна 
форма навчання) приймаються особи з 
повною загальною середньою освітою.

2.5. На навчання до ХНМУ для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістра за спеціальністю 8.1201006 – 
«Сестринська справа» приймаються осо-
би, які мають освітньо-кваліфікаційний 
рівень «бакалавр» напряму «Медици-
на» (за спеціальністю 6.120101 – «Се-
стринська справа»).

2.6. ХНМУ здійснює прийом сту-
дентів на старші курси у порядку пере-
ведення та поновлення на вакантні місця 
в межах ліцензованого обсягу відповідно 
до Положення про порядок переве-
дення, відрахування та поновлення 
студентів вищих закладів освіти, затвер-
дженого наказом Міністерства освіти і 
науки України № 245 від 15 липня 1996 
року. Перевищення ліцензованого обся-
гу допускається лише у разі поновлення 
осіб, які повертаються після академічної 
відпустки.

2.7. ХНМУ має право приймати на 
другий курс (з нормативним терміном 
навчання на вакантні місця) осіб, які 
здобули освітньо-кваліфікаційний рі-
вень молодшого спеціаліста, для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рів-
ня спеціаліста за умови вступу на 
споріднений напрям підготовки, який 
визначається відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 
№ 839 «Про затвердження переліку 
спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодшого спеціаліста» (див. 
додаток 11). Прийом на навчання на 
основі раніше здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня на другий курс 
проводиться за результатами вступного 
фахового випробування (письмового ви-
пробування за тестовими технологіями) 
без подання сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання. Програми фа-
хових вступних випробувань визначає 
університет.

Для отримання освітньо-квалі-

Провадження освітньої діяльності у Харківському національному медичному університеті здійснюється відповідно 
до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, серія АВ № 585991 від 26.07.2011 року, термін дії якої на 
напрям 1201 – «Медицина», підготовка спеціалістів, магістрів за спеціальностями: 7.12010001, 8.12010001 – «Лікувальна 
справа, 7.12010002, 8.12010002 – «Педіатрія», 7.12010003, 8.12010003 – «Медико-профілактична справа», 7.12010005, 
8.12010005 – «Стоматологія» – 01.07.2018 р.; підготовка магістрів за спеціальністю: 8.12010006 – «Сестринська справа» – 
01.07.2015 р.; підготовка бакалаврів за спеціальностями: 6.120101 – «Сестринська справа» – 01.07.2019 р.; 6.120102 – «Ла-
бораторна діагностика» – 01.07.2021 р.; підготовка молодшого спеціаліста за спеціальностями: 5.12010102 – «Сестринська 
справа», 5.12010105 – «Акушерська справа» 01.07.2015 р.; за спеціальністю 5.12010101 – «Лікувальна справа» – 01.07.2014 р.; 
підготовка іноземних громадян за базовими напрямами (спеціальностями); підготовка до вступу у вищі навчальні заклади гро-
мадян України; підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади – 01.07.2018 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Харківського національного медичного університету (далі – прий-
мальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.
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фікаційного рівня «спе ціаліст» за спеціальністю «Лікувальна 
справа» (7.12010001) приймаються особи, які здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста напря-
му підготовки «Медицина», спеціальність «Лікувальна справа» 
(5.12010101).

Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спе-
ціаліст» за спеціальністю «стоматологія» (7.12010005), прий-
маються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста напряму підготовки «Медицина» спе-
ціальності «Стоматологія» (5.12010104) та «Стоматологічна 
справа» (5.12010107).

ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
3.1. Фінансування підготовки фахівців у ХНМУ здій-

снюється за рахунок:

- видатків державного та місцевих бюджетів – за держав-
ним замовленням;

- державних цільових пільгових довгострокових кредитів;
- коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобу-
вати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчаль-
них закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-
кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати 
вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та 
комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я 
втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки 
за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується виснов-
ками медико-соціальної експертної комісії.

IV. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, 
ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ, КОНКУРСНОГО 
ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ
4.1. Приймальна комісія ХНМУ працює щоденно з 9.00 до 

17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), у суботу з 9.00 до 14.00 (без 
перерви), вихідний день – неділя (винятком є вихідні дні, якщо 
вони припадають на дні, оговорені в правилах прийому (напри-
клад: оприлюднення рейтингових списків та ін.).

4.2. Прийом заяв та документів, вступні випробування, 
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на 
основі базової та повної загальної середньої освіти прово-
диться в такі строки:

Етапи вступної 
кампанії

Денна форма навчання (освітньо-
кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»)

вступники на основі повної 
загальної середньої освіти

Початок прийому заяв 
та документів 2 липня 2012 року

Закінчення прийому 
заяв та документів від 
осіб, які мають скла-
дати вступні екзамени, 
що проводить ХНМУ

20 липня 2012 року

Закінчення прийому 
заяв та документів від 
осіб, які не складають 
вступних екзаменів

31 липня 2012 року

Строки проведення 
ХНМУ вступних екза-
менів

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення 
рейтингового списку 
вступників

- перший – не пізніше 1200 01.08.2012 р.;
- другий – не пізніше 1200 05.08.2012 р.;
- третій – не пізніше 1200 08.08.2012 р.

Терміни зарахування 
вступників

за державним замовленням – не пізніше 
11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб 
– після зарахування на місця держав-
ного замовлення відповідного напряму 
підготовки (спеціальності) – не пізніше 
25 серпня 2012 р.

4.3. Співбесіда проводиться згідно з графіком, затвердже-
ним приймальною комісією ХНМУ, але не пізніше 31 липня.

4.4. Прийом заяв і документів від осіб, які вступають 
на основі повної загальної середньої освіти і мають скла-
дати вступні екзамени у ХНМУ відповідно до цих Правил, 
закінчується 20 липня. Вступні екзамени проводяться з 21 по 
31 липня.

4.5. Прийом заяв та документів, фахові вступні випробу-
вання, що проводить ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування 
на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної 
кампанії

Денна та вечірня 
форма навчання 

(освітньо-кваліфікаційний 
рівень «Бакалавр»)

вступники на основі повної 
загальної середньої освіти

Початок прийому заяв 
та документів 2 липня 2012 року

Закінчення прийому 
заяв та документів від 
осіб, які мають скла-
дати вступні екзамени, 
що проводить ХНМУ

20 липня 2012 року

Строки проведен-
ня ХНМУ вступних 
екзаменів

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення 
рейтингового списку 
вступників

- перший – не пізніше 1200 01.08.2012 р.;
- другий – не пізніше 1200 05.08.2012 р.;
- третій – не пізніше 1200 08.08.2012 р.

Терміни зарахування 
вступ ників

за державним замовленням – не пізніше 
11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб 
– після зарахування на місця держав-
ного замовлення відповідного напряму 
підготовки (спеціальності) – не пізніше 
25 серпня

4.6. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробу-
вання, що проводить ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування 
на навчання вступників на основі повної вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційний рівень «Бакалавр») проводиться в такі строки:

Етапи вступної 
кампанії

Денна форма навчання 
(освітньо-кваліфікаційний 

рівень «Магістр»)
вступники на основі освіти «Бакалавр»

Початок прийому заяв 
та документів 2 липня 2012 року

Закінчення прийому 
заяв та документів від 
осіб, які мають скла-
дати вступні екзамени, 
що проводить ХНМУ

20 липня 2012 року

Строки проведен-
ня ХНМУ вступних 
екзаменів

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення 
рейтингового списку 
вступників

- перший – не пізніше 1200 01.08.2012 р.;
- другий – не пізніше 1200 05.08.2012 р.;
- третій – не пізніше 1200 08.08.2012 р.

Терміни зарахування 
вступ ників

за державним замовленням – не пізніше 
11 серпня 2012 р.;
за кошти фізичних та юридичних осіб 
– після зарахування на місця держав-
ного замовлення відповідного напряму 
підготовки (спеціальності) – не пізніше 
25 серпня 2012 р.

V. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ 
І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ХНМУ
5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному 

відборі до ХНМУ (далі — заява) у паперовій або електронній 
формі. Заява в паперовій формі подається вступником осо-
бисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява 
обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист 
персональних даних».
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5.2. У заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на 
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бака-
лавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник 
пред’являє особисто:

- документ державного зразка про раніше здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 
здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежно-
го оцінювання (для вступників на основі повної загальної 
середньої освіти);

- медичну довідку за формою 086-о;
- документ, що засвідчує особу та громадянство (паспорт 

громадянина України, паспорт громадянина України для 
виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, 
свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають па-
спорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадян-
ство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія 
засвідчує копію документа державного зразка про раніше здо-
бутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі 
якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката 
(сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник 
додає: 

- документ державного зразка про раніше здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 
здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором 
оригінали або копії; 

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного 
оцінювання (для вступників на основі повної загальної 
середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що засвідчує особу та громадянство;
- медичну довідку за формою 086-о або її копію; 
- шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це 

викликано особливими умовами зарахування за відповідними 
напрямами (спеціальностями), установленими законодав-
ством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше 
строку для прийняття приймальною комісією першого рішення 
щодо рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат 
зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, 
або сертифікати чи їх дублікати за 2008, 2009, 2010 або 
2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами 
приймальною (відбірковою) комісією ХНМУ або в установле-
ному законодавством порядку (нотаріально). Копії документів 
без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями 
(інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що 
засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у 
ХНМУ.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому 
незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують 
їх право на складання тільки вступних екзаменів у ХНМУ:

- громадяни України, звільнені зі строкової військової служ-
би в рік вступу до вищого навчального закладу;

- особи, які мають захворювання, вказані в переліку захво-
рювань, що можуть бути перешкодою для проходження грома-
дянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленого 
Міністерством освіти і науки України та Міністерством охоро-
ни здоров’я України, для яких Український центр оцінювання 
якості освіти не може забезпечити проходження незалежного 
зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту в 
2007 році й раніше, подають документи, що підтверджують їх 
право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього не-
залежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів 
з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх ви-
бором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну 
загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що 
підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результата-
ми зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами 
вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчаль-
ному закладі за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які 
мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат 
(сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурс-
них предметів, вступають на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста та бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом за-
повнення вступником електронної форми в режимі он-лайн 
відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній 
формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних 
закладів, наведеному в додатку 10.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в 
електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних 
закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) 
у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі 
(із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані 
до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної 
комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти 
безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в 
електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній 
базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів 
з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому 
до вищих навчальних закладів у 2012 році та правилами при-
йому до ХНМУ мінімальної кількості балів, на навчання не зара-
ховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім, чет-
вертим та п’ятим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку досто-
вірності даних, поданих вступником для участі у конкурс-
ному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань 
освіти. 

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи 
вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурс-
ному відборі для вступу на навчання до ХНМУ.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами при-
йому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію 
відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним 
згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного 
оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для всту-
пу поза конкурсом та на обробку його персональних даних у 
Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується 
в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом 
при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової 
або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобу-
тий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язко-
вою є процедура нострифікації документа про здобутий ос-
вітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту України в установленому по-
рядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом 
першого року навчання.

5.19. Усі особи, які вступають до ХНМУ, проходять обсте-
ження медичною комісією при приймальній комісії університету 
згідно з наказом ХНМУ та затвердженим переліком абсолют-
них і відносних протипоказань до навчання в університеті. 
Вступники, стан здоров’я яких не дає можливості здобува-
ти вищу освіту, на підставі рекомендації медичної комісії при 
приймальній комісії не допускаються до вступних випробувань 
(до участі у конкурсі) рішенням приймальної комісії.

VI. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 
ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
6.1. Приймальна комісія ХНМУ допускає до участі у кон-

курсному відборі для вступу на навчання вступників на основі 
повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати 
зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних 
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загальноосвітніх предметів, визначе-
них Переліком конкурсних предметів 
сертифікатів зовнішнього незалежно-
го оцінювання (вступних випробувань, 
творчих конкурсів (див. додаток 4):

- для здобуття освітньо-ква лі-
фікаційного рівня молодшого спе ціа-
ліста – не нижче 124 балів з конкурсних 
предметів;

- для здобуття освітньо-кваліфі-
каційного рівня спеціаліста – не ниж-
че 124 балів з непрофільних конкурс-
них предметів та не нижче 140 балів з 
профільних конкурсних предметів.

ХНМУ за рішенням приймальної 
комісії допускає до участі у конкурсному 
відборі для вступу на навчання вступни-
ка, який подає сертифікат зовнішнього 
незалежного оцінювання, кількість 
балів якого з одного з непрофільних 
загальноосвітніх предметів, визначе-
них правилами прийому до ХНМУ, нижче 
124 балів, за умови, якщо кількість балів 
з профільного загальноосвітнього пред-
мета, зазначена у сертифікаті, стано-
вить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі 
у конкурсному відборі для зарахуван-
ня на навчання, якщо кількість балів у 
сертифікаті із загальноосвітніх предметів 
становить не менше 124 (крім випадків, 
передбачених абзацами третім та чет-
вертим пункту 6.1 розділу VI цих пра-
вил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, 
які на основі повної загальної середньої 
освіти вступають для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, спеціаліста, конкурсний бал 
обчислюється шляхом додавання балів 
сертифіката з конкурсних предметів 
(вступних екзаменів), середнього бала 
документа (додатка до документа) про 
повну загальну середню освіту та до-
даткових балів, передбачених Умова-
ми прийому та правилами прийому до 
ХНМУ. При цьому середній бал докумен-
та про повну загальну середню освіту 
обчислюється за 12-бальною шкалою 
з округленням до десятих частин бала і 
переводиться у 200-бальну шкалу за та-
блицею відповідності, наведеною у до-
датку 3 до цих правил. Оцінки з докумен-
та про повну загальну середню освіту, які 
виставлені за 5-бальною шкалою, врахо-
вуються таким чином: “3” відповідає “6”, 
“4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. При 
використанні ін ших шкал оцінювання по-

рядок перерахунку 
визначає приймальна 
комісія ХНМУ.

6.3. Для кон-
курсного відбору осіб, 
які на основі повної 
загальної середньої 
освіти вступають на 
навчання для здо-
буття освітньо-ква-
ліфікаційного рівня мо-
лодшого спеціаліста, 
зараховуються ба-
ли сертифіката Укра-
їн ського центру оці-
нювання якості освіти 
(результати вступ-

них екзаменів) з двох предметів за 
переліком, що наведений у додатку 4.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, 
які на основі базової загальної середньої 
освіти вступають на навчання для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, зараховуються 
результати вступних випробувань з двох 
предметів за переліком, що наведений у 
додатку 4.

6.5. Для конкурсного відбору 
осіб, які на основі базової загальної 
середньої освіти вступають для  здобут-
тя освітньо-кваліфікаційного рівня  мо-
лодшого спеціаліста, конкурсний бал 
обчислюється як сума балів результатів 
вступних екзаменів, середнього бала 
документа про базову загальну середню 
освіту та додаткових балів у передбаче-
них цими правилами випадках. Середній 
бал документа про базову середню освіту 
обчислюється за 12-бальною шкалою з 
округленням до десятих бала. Оцінки з 
документа про базову  загальну серед-
ню освіту, які виставлені за 5-бальною 
шкалою, враховуються  таким чином: 
"3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" 
відповідає "12". При використанні інших 
шкал оцінювання порядок перерахунку 
визначає приймальна комісія ХНМУ.

6.6. Для вступників на освітньо-
кваліфікаційний рівень магістра на 
основі базової та повної вищої освіти 
конкурсний бал обчислюється як сума 
результату фахового випробування, 
вступного екзамену з іноземної мови та 
середнього бала диплома бакалавра.

6.7. Результати вступних екза менів 
для вступників, які вступають на основі 
базової загальної середньої освіти, 
оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.8. Результати вступних екзаме-
нів для вступників, які вступають на 
основі повної загальної середньої 
освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 
200 балів. 

6.9. Програми фахових випро-
бувань для вступу на основі здобуто-
го освітньо-кваліфікаційного рівня роз-
робляються і затверджуються ХНМУ не 
пізніше ніж за чотири місяці до початку 
прийому документів. 

6.10. Особи, які без поважних при-
чин не з’явилися на вступні випробуван-
ня у визначений розкладом час, особи, 
знання яких було оцінено балами ниж-

че встановленого правилами прийому 
мінімального рівня, а також особи, які за-
брали документи після дати закінчення 
прийому документів, до участі в наступ-
них вступних випробуваннях та у кон-
курсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробу-
вань не допускається.

6.11. Апеляції на результати вступ-
них екзаменів, що проведені ХНМУ, 
розглядає апеляційна комісія ХНМУ, 
склад та порядок роботи якої затвер-
джуються наказом ректора ХНМУ (поло-
ження про порядок роботи апеляційної 
комісії див. додаток 7).

6.12. Для осіб, які не атестовані з 
української мови та літератури, при-
ймальна комісія за умови наявності 
педагогічних і науково-педагогічних  
кадрів може встановлювати вступний 
екзамен з мови, оцінки з якої виставлені 
в документі про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється 
за шкалою від 100 до 200 балів і 
зараховується замість бала сертифіката 
з української мови та літератури.

VII. ЦІЛЬОВИЙ ПРИЙОМ 
ДО ХНМУ
7.1. Цільовий прийом організо-

вується відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 29.06.99 
№ 1159 «Про підготовку фахівців для ро-
боти в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до ви-
щих навчальних закладів на підготовку 
за державним замовленням на умовах 
цільового прийому згідно з установле-
ними квотами, додають направлення, 
видане відповідними органами освіти 
Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласних, Київської та Сева-
стопольської міських державних ад-
міністрацій (для закладів I-II рівнів ак-
редитації – відповідними органами 
освіти районних, районних у містах Києві 
та Севастополі державних адміністра-
цій), а також міністерствами, іншими 
центральними органами ви конавчої 
влади. 

7.3. Установлена квота не повинна 
перевищувати 25 % обсягу державно-
го замовлення на підготовку фахівців з 
кожної спеціальності.

7.4. Учасники цільового прийо-
му зараховуються за окремим конкур-
сом на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста. 
Конкурс відбувається відповідно до кон-
курсного бала, визначеного на загальних 
засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на 
цільові місця за окремим конкурсом, мо-
жуть брати участь у конкурсі на загаль-
них засадах.

VIII. ЗАРАХУВАННЯ 
ЗА СПІВБЕСІДОЮ 
8.1. За результатами співбесіди за-

раховуються до вищого навчального за-
кладу особи, яким Законом України “Про 
статус і соціальний захист громадян, які 
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постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи” надане таке право. (По-
ложення про співбесіду з вступника-
ми при вступі до ХНМУ в 2012 році див. 
додаток 8).

8.2. Програму співбесіди із зазна-
ченими категоріями осіб затверджує го-
лова приймальної комісії ХНМУ.

8.3. Особи, які за результата-
ми співбесіди не рекомендовані до за-
рахування на навчання і які подали 
сертифікати зовнішнього незалежного 
оцінювання з конкурсних предметів з ре-
зультатами, не нижчими за передбачені 
правилами прийому, мають право 
брати участь у конкурсі на загальних 
засадах.

IX. ЗАРАХУВАННЯ 
ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ 
БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ, ЯКІ ДОСЯГЛИ 
ВИЗНАЧНИХ УСПІХІВ 
У ВИВЧЕННІ ПРОФІЛЬНИХ 
ПРЕДМЕТІВ
9.1. Зараховуються до ХНМУ 

відповідно до розділу XІІ цих пра-
вил за умови подання сертифіката 
(сертифікатів) зовнішнього незалежно-
го оцінювання з кількістю балів не ниж-
че мінімального рівня для допуску до 
участі в конкурсному відборі учасники 
міжнародних олімпіад за умови, якщо 
вони вступають на напрями, для яких 
профільним є вступне випробування з 
предмета, з якого вони брали участь у 
міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагород-
женим дипломами I - III ступенів) IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з ба-
зових предметів та призерам (особам, 
нагородженим дипломами I - III ступенів) 
III етапу Всеукраїнських конкурсів - 
захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої академії наук 
України до конкурсного бала при вступі 
на основі повної загальної середньої 
освіти зараховується додатковий бал за 
умови, якщо вони вступають на напря-
ми, для яких профільним є вступне ви-
пробування з предмета, з якого вони є 
призерами, у тому числі:

екологія – при вступі на напрями 
(спеціальності), для яких профільним 
визначено предмет «біологія».

9.3. Величина до даткового бала 
встановлюється:

особам,  нагородженим дипломами  
I ступеня, – 50 балів;

особам,  нагородженим дипломами  
IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами  
IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише 
за однією з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пункта-
ми 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється 
на учасників міжнародних олімпіад, 
призерів IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад та призерів ІІІ ета-
пу Всеукраїнських конкурсів – захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України, що 
відбулися у поточному навчальному 
році, за переліком, визначеним наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України. 

 X. ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОН-
КУРСОМ 

10.1. Зараховуються поза конкур-
сом: 

- особи, яким відповідно до Зако-
ну України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» надане 
таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, а також осо-
би з їх числа віком від 18 до 23 років 
відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 05.04.94 № 226 
«Про поліпшення виховання, навчання, 
соціального захисту та матеріального 
забезпечення дітей-сиріт і дітей, по-
збавлених батьківського піклування» (зі 
змінами);

- інваліди I та II груп та діти-інваліди 
віком до 18 років, яким не протипо-
казане навчання за обраним напря-
мом (спеціальністю), відповідно до За-
кону України “ Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні”; 

- особи, яким відповідно до Закону 
України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» надане 
таке право;

- особи, яким відповідно до Закону 
України «Про підвищення престижності 
шахтарської праці» надане таке право;

- діти військовослуж бовців Зброй-
них Сил України, інших військових фор-
мувань, працівників правоохоронних 
органів, які загинули під час виконання 
службових обов’язків, відповідно до Ука-
зу Президента України від 21.02.2002 
№ 157 «Про додаткові заходи щодо поси-
лення турботи про захисників Вітчизни, 
їх правового і соціального захисту, 
поліпшення військово-патріотичного ви-
ховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та 
гірничорятувальників, які загину-
ли внаслідок аварії на орендному 
підприємстві «Шахта імені О.Ф. За-
сядька» (постанова Кабінету Міністрів 
України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, виз-
начених у пункті 10.1 цього розділу, 
установлюється приймальною комісією 
ХНМУ за результатами моніторингу про-
ведення вступної кампанії 
попередніх років, що скла-
дає 15 відсотків (див. дода-
ток 4) обсягу державного за-
мовлення з кожного напряму 
(спеціальності). Кількість 
місць оприлюднюється на 
інформаційних стендах 
при й мальної комісії та на 
офіційному веб-сайті ХНМУ 
після отримання обсягу дер-
жавного замовлення.

Зарахування осіб, виз-
начених пунктом 10.1 цьо-
го розділу, відбувається за 

конкурсом відповідно до конкурсного 
бала вступника.

XI. ПРАВО НА ПЕРШО-
ЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ
11.1. Право на першочергове за-

рахування до ХНМУ мають: 
- особи, яким відповідно до Закону 

України «Про охорону дитинства» нада-
не таке право;

- особи, яким відповідно до За-
кону України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» надане 
таке право; 

- особи, які проживають на території 
населеного пункту, якому відповідно до 
Закону України «Про статус гірських на-
селених пунктів в Україні» надано статус 
гірського;

- особи, яким відповідно до Ука-
зу Президента України від 21.02.2002 
№ 157 «Про додаткові заходи щодо поси-
лення турботи про захисників Вітчизни, 
їх правового і соціального захисту, 
поліпшення військово-пат ріотичного ви-
ховання молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Ука-
зу Президента України від 12.09.2007 
№ 849 «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 4 верес-
ня 2007 року «Про основні напрями 
фінансового забезпечення заходів щодо 
підвищення життєвого рівня населення у 
2008 році» надане таке право;

- випускники старшої школи (повна 
загальна середня освіта), нагороджені 
золотою або срібною медаллю, при 
вступі на основі повної загальної 
середньої освіти; 

- випускники основної школи, які ма-
ють свідоцтво про базову загальну се-
редню освіту з відзнакою (при вступі на 
навчання на основі базової загальної 
середньої освіти);

- випускники вищих навчальних 
закладів I-II рівня акредитації медич-
ного профілю, які отримали диплом з 
відзнакою;

- абітурієнти, які закінчили вищі 
медичні навчальні заклади I-II рівня 
акредитації;

- військовослужбовці, звільнені в за-
пас протягом останніх трьох років;

- особи, які брали участь у кон-
курсному відборі на місця, виділені для 
цільового набору сільської молоді, але 
не пройшли на ці місця за конкурсом;

- абітурієнти, які мають більший стаж 
медичної роботи за фахом;
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- призери (особи, нагороджені ди-
пломом І-ІІІ ступенів) учнівських олімпіад 
І-ІІІ етапів з профільного предмета 
(біологія), що відбулися у поточному на-
вчальному році;

- випускники старшої школи, 
нагороджені похвальними грамота-
ми «За особливі успіхи» у вивченні 
з профільного предмета (біологія),  
отримані у поточному навчальному 
році;

- вступники, які мають свідоцтво УВК 
з присвоєнням кваліфікації «Молодша 
медична сестра з догляду за хворими»;

- випускники підготовчих курсів 
ХНМУ, які навчались у поточному році;

- випускники старших шкіл медико-
біологічного профілю;

- вступники, які мають вищій середній 
бал атестата.

11.2. Зазначене право надається 
за інших рівних умов за черговістю, виз-
наченою пунктом 11.1 цих Правил.

XII. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИ-
ЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО 
СПИСКУ ВСТУПНИКІВ 
12.1. Список вступників, які мають 

цільове направлення, впорядковується 
за конкурсним балом від більшого до 
меншого. 

12.2. Рейтинговий список вступ-
ників формується за категоріями в такій 
послідовності:

- вступники, які мають право на за-
рахування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до зара-
хування за результатами співбесіди;

- учасники міжнародних олімпіад;
- вступники, які зараховуються за 

конкурсом.
До рейтингового списку не включа-

ються вступники, рекомендовані до за-
рахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в 
пункті 12.2 цього розділу категорії рей-
тинговий список впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого 
до меншого;

- з урахуванням права на першочер-
гове зарахування при однаковому кон-
курсному балі в порядку дотримання 
підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку за-
значаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступ-
ника;

- конкурсний бал вступника;
- наявність підстав для вступу поза 

конкурсом;
- наявність підстав для всту-

пу за результатами співбесіди 
з відміткою про результати 
співбесіди;

- наявність права на першо-
чергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки 
вступників оприлюднюються шля-
хом розміщення на інформаційних 
стендах приймальних комісій та 
веб-сайтах вищих навчальних 
закладів із зазначенням категорій 
списку. Ці списки оновлюються 

при внесенні змін протягом строку про-
ведення конкурсного відбору.

XIII. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ 
ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

13.1. Приймальна комісія приймає 
рішення щодо рекомендації до зараху-
вання на навчання на місця державного 
замовлення вступників, які перебува-
ють на найвищих позиціях рейтингово-
го списку. Рекомендації до зарахуван-
ня вступників на навчання за рахунок 
коштів фізичних (юридичних) осіб на-
даються після завершення зарахування 
вступників на місця державного замов-
лення. Формування списків рекомен-
дованих до зарахування вступників 
відбувається у межах обсягу державно-
го замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає 
рішення про рекомендування до зара-
хування на навчання на місця держав-
ного замовлення у три етапи: у перший, 
п’ятий та восьмий дні після останнього 
дня прийому заяв.

13.3. Рішення прий  мальної комісії 
про рекомендування до зарахування 
оприлюднюється в день його прийняття 
не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним по ві домленням 
про надання рекомендацій до зара-
хування вважається оприлюднен-
ня відповідного рішення на стендах 
приймальної комісії ХНМУ.

Рекомендованим до зарахуван-
ня вступникам можуть надсилатись 
повідомлення засобами електронного 
та мобільного зв’язку відповідно до пра-
вил прийому до ХНМУ.

XIV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА 
ВСТУПНИКІВ НА ВИБІР 
МІСЦЯ НАВЧАННЯ 
14.1. Особи, які подали заяви в 

паперовій формі та беруть участь у кон-
курсному відборі, впродовж кількості 
днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 
розділу XV цих правил, після прий-
няття рішення про рекомендування 
до зарахування зобов’язані виконати 
вимоги для зарахування на місця дер-
жавного замовлення: подати особи-
сто оригінали документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та 
додатка до нього, медичної довідки, 
сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання та інших документів, перед-
бачених Умовами та правилами прийо-
му до приймальної комісії ХНМУ.

Особи, які подали заяви в 
електронній формі та беруть участь у 
конкурсному відборі, впродовж кількості 
днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 
розділу XV цих правил, після прийнят-
тя рішення про рекомендування до за-
рахування зобов’язані визначитись з 
обранням вищого навчального закла-
ду, напряму (спеціальності), підписати 
власну електронну заяву, роздруковану 
у приймальній комісії обраного вищого 
навчального закладу, та подати особи-
сто оригінали документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та 
додатка до нього, медичної довідки, 
сертифікатів зовнішнього незалеж-
ного оцінювання та інших документів, 
передбачених Умовами та правила-
ми прийому (при зарахуванні на місця 
державного замовлення або за раху-
нок державних пільгових довгостро-
кових кредитів), або (при зарахуванні 
на місця, що фінансуються за кош-
ти фізичних, юридичних осіб) подати 
копії зазначених документів разом з 
оригіналом довідки вищого навчаль-
ного закладу, у якому зберігаються 
оригінали документів за місцем на-
вчання за державним замовленням або 
за рахунок державних пільгових довго-
строкових кредитів.

14.2. При вступі вступника для од-
ночасного навчання за двома освітньо-
професійними програмами за напряма-
ми або спеціальностями (в одному або 
різних вищих навчальних закладах за 
різними формами навчання) оригінали 
документа про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, додатка до ньо-
го державного зразка, а також оригінали 
сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання зберігаються у вищому на-
вчальному закладі за місцем навчання 
за державним замовленням або за ра-
хунок державних пільгових довгостро-
кових кредитів протягом усього строку 
навчання. При одночасному навчанні 
за двома освітньо-професійними 
програмами за напрямами або 
спеціальностями за місцем навчан-
ня коштом фізичних, юридичних осіб 
зберігаються завірені копії документа 
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень державного зразка та додатка до 
нього, копії сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання. Зазначені 
копії документів зберігаються у вищо-
му навчальному закладі протягом стро-
ку навчання разом з оригіналом довідки 
вищого навчального закладу, у якому 
зберігаються оригінали документів. 
Довідка видається на вимогу студента 
вищим навчальним закладом, у якому 
зберігаються оригінали вищезазначе-
них документів.

14.3. Особи, які в установле-
ний строк не подали до приймальної 
(відбіркової) комісії оригінали до-
кумента про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та додатка до 
нього, медичної довідки, сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання 
та інших документів, передбачених 
цими Умовами та правилами прийому 
до вищих навчальних закладів (не вико-
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нали вимог для зарахування), втрача-
ють право зарахування на навчання за 
державним замовленням, а також на на-
вчання за рахунок державних пільгових 
довгострокових кредитів.

XV. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ 
РЕКОМЕНДОВАНИХ 
ДО ЗАРАХУВАННЯ 
15.1. Після завершення першого 

встановленого строку вибору вступни-
ками місця навчання (чотири календар-
них дні після оприлюднення першого 
списку рекомендованих до зарахуван-
ня) приймальна комісія ХНМУ здійснює 
коригування списку рекомендованих 
для зарахування осіб:

- приймає рішення про зарахуван-
ня вступників, які були рекомендовані та 
виконали вимоги для зарахування (по-
дали оригінали документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та 
додатка до нього, медичної довідки, 
сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання та інших документів, перед-
бачених Умовами та правилами прийо-
му, до приймальної (відбіркової) комісії 
ХНМУ);

- анулює надані раніше рекомендації 
вступникам, які не виконали вимог 
для зарахування (не подали оригінали 
документа про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та додатка до 
нього, медичної довідки, сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання та 
інших документів, передбачених цими 
Умовами та правилами прийому, до 
приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ;

- у разі наявності вакантних місць 
надає рекомендації до зарахування осо-
бам з числа вступників, які не отримува-
ли рекомендацію раніше, відповідно до 
рейтингових списків за кожним напря-
мом (спеціальністю).

15.2. Після оприлюднення другого 
(5 серпня) та третього (8 серпня) списків 
вступників, рекомендованих до зараху-
вання, встановлюється по три дні для 
виконання вступниками вимог для за-
рахування. Вступники, які до 10 серп-
ня включно не подали до приймальної 
(відбіркової) комісії оригінали документа 
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень та додатка до нього, медичної 
довідки, сертифікатів зовнішнього неза-
лежного оцінювання та інших документів, 
передбачених Умовами та правилами 
прийому, втрачають право зарахуван-
ня на навчання за державним замов-
ленням, а також на навчання за рахунок 
державних пільгових довгострокових 
кредитів.

15.3. Після виконання вступника-
ми всіх вимог для зарахування на на-
вчання за державним замовленням у 
визначених обсягах формуються списки 
рекомендованих для зарахування на на-
вчання за кошти юридичних та фізичних 
осіб.

Вступники, у яких було анульовано 
рекомендацію для зарахування на місця 
державного замовлення, можуть бути 
рекомендовані до зарахування на на-
вчання за кошти юридичних та фізичних 

осіб.
Строки виконання умов для зараху-

вання за кошти юридичних та фізичних 
осіб встановлюються приймальною ко-
місією ХНМУ, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оприлюднення списків ре -
ко мендованих для зарахування здій-
снюється відповідно до розділу XIII цих 
правил.

XVI. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ 
16.1. Накази про зарахування на 

навчання видаються ректором ХНМУ на 
підставі рішення приймальної комісії та 
оприлюднюються на інформаційному 
стенді приймальної комісії і веб-сайті 
ХНМУ у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на 
навчання за формою, встановленою 
Міністерством освіти і науки, молоді 
та спорту України, надсилаються до 
Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України та Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти. 

16.3. Рішення прий мальної комісії 
про зарахування вступника може бути 
скасоване приймальною комісією лише 
за письмовою заявою вступника або в 
разі виявлення порушень законодавства 
з боку вступника, передбачених пунктом 
19.4 розділу XIX цих Умов. 

Питання про відра ху вання вступ-
ника за власним бажанням та повер-
нення йому оригіналів документів 
розглядається в день подання вступни-
ком письмової заяви. 

16.4. Рішення щодо зарахуван-
ня вступника з оплатою його навчання 
за рахунок державного пільгового до-
вгострокового кредиту приймається 
за заявою вступника, що подається 
до приймальної комісії, на підставі 
результатів участі у конкурсі відповідно 
до встановленої вищому навчальному 
закладу квоти.

XVII. ОСОБЛИВОСТІ 
ПРИЙОМУ ТА НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ 
ГРОМАДЯНСТВА У ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
УКРАЇНИ 
17.1. Підготовка іноземців та осіб 

без громадянства здійснюється згідно із 
Законом України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства» (зі 
змінами), Указами Президента України 
від 25.03.94 № 12 «Про заходи щодо 
розвитку економічного співробітництва 
областей України з суміжними 
прикордонними областями 
Ро  сійської Федерації» та від 
03.06.94 № 271 «Про заходи 
щодо розвитку економічного 
співробітництва областей 
України з суміжними обла-
стями Республіки Біло-
русь і адміністративно-тери-
торіальними одиницями 
Ре с  публіки Молдова», постано-
вами Ка бінету Міністрів України 
від 26.02.93 № 136 «Про на-
вчання іноземних громадян 

в Україні» (зі змінами) та від 05.08.98 
№ 1238 «Про затвердження Положення 
про прийом іноземців та осіб без грома-
дянства на навчання до вищих навчаль-
них закладів». Іноземці, яким надають-
ся державні стипендії за міжнародними 
договорами, загальнодержавними 
про грамами, іншими міжнародними 
зобов’язан нями України, приймають-
ся на навчання на підставі направлень 
Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту в межах обсягу державного за-
мовлення. 

17.2. При вступі до ХНМУ за ко-
р донні українці, які отримали направ-
лення на навчання від українських 
національно-культурних товариств, 
ко ри стуються такими самими права-
ми на здобуття освіти, що й громадя-
ни України, якщо вони були учасниками 
міжнародних олімпіад із загальноосвітніх 
предметів, вступне випробування з 
яких визначено вищим навчальним за-
кладом як профільне для вступу на об-
раний вступником напрям підготовки 
(спеціальність).

17.3. Іноземці, які здобули по-
вну загальну середню освіту у закор-
донних школах з вивченням української 
мови, та закордонні українці прийма-
ються до ХНМУ за вступними екзамена-
ми, передбаченими правилами прийо-
му ХНМУ, у межах установлених квот за 
рекомендаціями національних культур-
них українських товариств та диплома-
тичних установ України за кордоном.

17.4. Іноземці та особи без гро-
мадянства, які постійно проживають 
в Україні, а також яким надано статус 
біженця в Україні, приймаються до ХНМУ 
у порядку, передбаченому для громадян 
України.

17.5. На підставі Указу Президента 
України від 25.03.1994 р. №112/94 “Про 
заходи щодо розвитку економічного 
співробітництва областей України із 
суміжними прикордонними областями 
Російської Федерації” Міністерством 
охорони здоров’я України визначена 
квота в чотири місця за спеціальністю 
«Лікувальна справа» на навчання грома-
дян з Бєлгородської області Російської 
Федерації на місцях бюджетного 
фінансування.

17.6. Вступники з числа грома-
дян з Бєлгородської області Російської 
Федерації, які вступають на місця бюд-
жетного фінансування на підставі Ука-
зу Президента України від 25.03.1994 р. 
№112/94 “Про заходи щодо розвит-
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ку економічного співробітництва обла-
стей України із суміжними прикордон-
ними областями Російської Федерації”, 
беруть участь у конкурсі щодо зараху-
вання на навчання на власний вибір – з 
оцінками (кількістю балів) сертифікатів 
Українського центру оцінювання якості 
освіти або з оцінками (кількістю балів) 
вступних екзаменів з предметів, визна-
чених правилами прийому ХНМУ за 100-
бальною шкалою оцінювання від 100 до 
200 балів. 

17.7. Видача запрошень на навчан-
ня іноземцям та особам без громадян-
ства здійснюється Міністерством освіти 
і науки, а також університетом у вста-
новленому порядку.

Для в’їзду в Україну з метою навчан-
ня у період з 15 серпня до 15 листопада 
підставою для оформлення в’їзної візи 
є оригінал відповідного запрошення, в 
інші терміни – оригінал відповідного за-
прошення та клопотання Міністерства 
освіти і науки про надання візової 
підтримки.

Навчання іноземців у ХНМУ про-
водиться за вибором англійською, 
українською та російською мовами.

Розгляд та прийом до ку ментів, 
що подані іноземцями та особами без 
громадянства, які постійно мешка-
ють на території України, проводить-
ся приймальною комісією з 15 липня 
до 1 листопада. Після розгляду та при-
йому документів такі особи рішенням 
приймальної комісії допускаються до 
вступних випробувань (співбесіди). У 
разі позитивного складання вступних 
випробувань вступник рекомендується 
приймальною комісією до зарахування. 
На підставі рішення комісії та наявності 
оплати за навчання видається наказ 
про зарахування його до університету з 
укладанням договору про навчання.

Іноземці та особи без громадянства 
подають до університету такі документи:

а) анкету встановленого зразка;
б) копію документа про освіту та 

одержані з навчальних дисциплін оцінки 
(бали);

в) документ про відсутність ВІЛ-
інфекції, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України;

г) медичний сертифікат про стан 
здоров’я, засвідчений офіційним орга-
ном охорони здоров'я країни, з якої при-
був іноземець, і виданий не пізніше, ніж 
за два місяці до від’їзду на навчання в 
Україну;

д) страховий поліс із надання 
екстреної медичної допомоги (крім 
іноземців, що прибули з країн, з якими 
укладено угоди про безкоштовне надан-
ня екстреної медичної допомоги);

е) копія документа про народження;
є) шість кольорових фотокарток 

роз міром 40х60 мм;
ж) зворотний квиток із відкритою 

датою повернення на батьківщину 
терміном до одного року.

Зазначені в підпунктах б, г, е цих 
правил прийому документи повинні бути 
засвідчені відповідно до законодавства 
країни їх видачі та легалізовані у вста-
новленому порядку, якщо інше не пе-
редбачено міжнародними договорами 
України.

Реєстрація національного паспорта 
іноземця та осіб без громадянства (до-
кумента, що його замінює), що прибули 
в Україну з метою навчання, проводить-
ся в органах внутрішніх справ на підставі 
письмового звернення навчального за-
кладу, який видав запрошення на навчан-
ня або одержав відповідне направлення 
Міністерства освіти і науки. Звернення 
подається до органу внутрішніх справ 
не пізніше ніж за три робочі дні з дати 
подання іноземцем для реєстрації 
національного паспорта (документа, що 
його замінює) до університету.

Університет несе відповідальність за 
своєчасне оформлення документів на 
право перебування іноземців та осіб без 
громадянства в Україні.

Іноземці та особи без громадян-
ства зараховуються до університету 
за результатами співбесіди з біології 
(профілюючий) та іноземної мови 
(російська, українська та  англійська). 
Оцінка знань здійснюється за систе-
мою – «Достатньо» або «Недостатньо».

XVIII. ДОДАТКОВЕ 
ЗАРАХУВАННЯ ДО 
ХНМУ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
РОБІТ ВСТУПНИКІВ 
18.1. Особи, які без поважних при-

чин не приступили до занять протягом 10 
днів від дня їх початку, відраховуються з 
ХНМУ. На звільнені при цьому місця може 
проводитися додаткове зарахування за 
конкурсом осіб, які подали сертифікати 
зовнішнього незалежного оцінювання 
(успішно склали вступні випробування, 
що проводив ХНМУ) до цього чи іншого 
вищого навчального закладу і не пройш-
ли за конкурсом на навчання.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. арку-
ші підготовки до усної відповіді, лист-
ки співбесіди), виконані ними на вступ-
них екзаменах, фахових випробуваннях, 
співбесідах, які не прийняті на навчання, 
зберігаються протягом одного року, потім 
знищуються, про що складається акт. 
Якщо такий вступник рекомендований до 
зарахування до іншого навчального за-
кладу за результатами поточних вступних 
екзаменів, то його вступні роботи надси-
лаються до цього вищого навчального за-
кладу за відповідним запитом.

XIX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗО-
РОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ПРИЙОМУ ДО ХНМУ
19.1. На засіданні приймальної 

комісії мають право бути присутніми 

представники засобів масової інфор-
мації не більше двох осіб від одного засо-
бу, за умови їх акредитації у приймальній 
комісії ХНМУ.

Акредитація проходить у вигляді 
співбесіди із заступником Голо-
ви приймальної комісії. Для цього 
необхідно за 2 місяці до початку прийому 
документів від вступників подати листа 
на ім’я голови приймальної комісії про 
необхідність проведення акредитації. 
Після чого буде встановлена дата про-
ведення співбесіди.

19.2. Громадські організації можуть 
звернутися до Міністерства освіти і нау-
ки, молоді та спорту України із заявою 
про надання їм права вести спостере-
ження за роботою приймальних комісій. 
Громадські організації, яким таке пра-
во надано Міністерством освіти і нау-
ки, молоді та спорту України, можуть 
направляти на засідання приймальних 
комісій своїх спостерігачів. Приймаль-
на комісія створює належні умови для 
присутності громадських спостерігачів 
на своїх засіданнях, а також надає їм 
можливість ознайомлення з докумен-
тами, що надаються членам комісії до 
засідання.

19.3. Голова приймальної комісії, 
як правило, оголошує про засідання 
комісії не пізніше дня, що передує дню 
засідання. В особливих випадках - не 
пізніше ніж за три години до початку 
засідання. Оголошення разом із проек-
том порядку денного засідання опри-
люднюються.

19.4. Подання вступником недо-
стовірних персональних даних, не-
достовірних відомостей про наявність 
права на зарахування поза конкурсом, 
права на першочергове зарахування, 
права на зарахування за співбесідою, 
про здобуту раніше освіту, про участь 
в олімпіадах та конкурсах Малої 
академії наук України, про проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання є 
підставою для відрахування студента.

19.5. Інформування громадськості 
про подання заяв на вступ до вищих нав-
чальних закладів І-IV рівнів акредитації 
здійснюється за даними Єдиної дер-
жавної електронної бази з питань освіти 
інформаційною системою «Конкурс». 

Приймальна комісія ХНМУ подає 
у встановленому порядку отримані 
від вступників відомості до Єдиної 
державної електронної бази з питань 
освіти. 

Затверджено на засіданні прий-

мальної комісії ХНМУ

(протокол № 3 від 10 листопада 

2011 р.)

Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð
ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ Â.À. Îãíºâ

61022, м. Харків,

пр. Ленiна, 4

тел.  (057) 707-73-28

  (057) 705-07-20 

meduniver@knmu. kharkov.ua

www.knmu.kharkov.ua
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СТУДЕНТ КРІЗЬ ЧАС І ПРОСТІР НАВЧАННЯ

МИСС УНИВЕРСИТЕТА – 2012

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ

СПОРТ

ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ ДЕНЬ СТУДЕНТА

КВК

17 листопада для вихованців університетів усього світу – 
дуже визначний день, коли вони вітають один одного з 
професійним святом – Міжнародним днем студента! Не ста-
ли винятком і студенти нашого навчального закладу, на честь 
яких 14 листопада в актовому залі Харківського національного 
медичного університету відбувся святковий концерт.

Для нашого уні верситету це свято має особливе значен-
ня, адже серед 7 тис. студентів більше 2 тис. – іно земні. Отже, 
можемо сказати, що уні верситетові є чим пишатися.

На святковому концерті відбулося нагородження 
студентів, які мають значні досягнення в навчанні, науковій 
діяльності, гро-
мадському житті, 
спорті та художній 
самодіяльності. 

Хочеться ще 
раз привітати усіх 
студентів, по-
бажати наснаги, 
міцного здоров’я, 
незгасаючого по-
зитиву та досяг-
нення найвищих вершин. І головне – завжди пам’ятати, що 
студентство – це майбутнє нації!

У Харківському національному медичному університеті 
існує Асоціація команд Клубу веселих та кмітливих, яку 
очолює президент клуба КВК ХНМУ доцент А.Ю. Ніконов.

Ігри КВК проводяться з метою розумового та естетично-
го виховання, розвитку інтелектуальних, творчих інтересів і 
здібностей молоді, організації змістовного дозвілля студентів 
ХНМУ.

Щороку серед команд КВК ме-
дичного університету відбуваються 
змагання в гуморі. Від кожного 
факультету створюється щонай-
менше одна команда. Сезон КВК 
розпочинається з фестивалю, на 
якому визначається володар «Куб-
ку медичного університету», далі 
розігрується «Зимовий кубок» та 
«Кубок сміху». Переможці трьох 
кубків та призери сезону змагають-
ся за «Кубок ректорату», розіграш 
якого завершує сезон.

Ось уже багато років людство із 
запалом зустрічає День Св. Вален-
тина як свято  кохання та вірності.  
Стародавня легенда свідчить, що у 
III столітті священик Валентин, по-
рушивши імператорський наказ про 
заборону одружуватись, таємно дав 
шлюб двом закоханим. За це молодо-
го єпископа кинули до в'язниці. Там він 
закохався у незрячу доньку наглядача, 
і у день страти, 14 лютого, дівчина от-
римала від свого коханого листівочку 
з фразою «Від Валентина». З того часу 
усі закохані відзначають цей день як 
свято кохання. 

ГОРДІСТЬ НАШОЇ ALMA MATER

КЛУБ ВЕСЕЛИХ ТА КМІТЛИВИХ

ІДЕАЛЬНА  ПАРА

5 марта, в преддверии Международ-
ного Женского Дня, в нашем универси-
тете прошел конкурс красоты «Мисс 
университета – 2012». Праздник был 
роскошным, как и сами конкурсантки. 
В конкурсе приняли участие студентки 
первого и второго курса, видимо, стар-
шекурсницы не участвовали по причи-
не своей занятости. И правильно! Ведь 
главное – учеба, тем более на старших 
курсах. Лично я считаю, что девушку 
красит не только внешность, но и це-
леустремленность, поэтому хочу поже-
лать этого качества не только всем сту-
денткам ХНМУ, но и всем женщинам, 
читающим эту статью!

Харьковский национальный меди-
цинский университет по праву считает-
ся одним из наиболее престижных ме-
дицинских вузов Украины и стран СНГ. 
С 1805 года из стен нашей alma mater 
выпускаются лучшие врачи, блестящие 
ученые с мировыми именами, лауреаты 
международных премий и гран-при. 

Безусловно, основная задача уни-
верситета – обучение самой гуманной, 
динамично развивающейся из года в 
год профессии – медицине. Но в то же 
время существуют и другие направле-
ния деятельности студентов. Одним из самых необходимых 
и интересных клубов является интеллектуальный клуб «Что? 
Где? Когда?», созданный 3 года назад, который объединяет та-
лантливых, способных логически мыслить студентов. За вре-
мя существования клуба «Что? Где? Когда?» команды-сборные 
нашего университета стали грозой во всех турнирах интеллек-
туальных игр, что проходят на первенство Харькова, междуна-
родных состязаниях. 

«Здоров’я – найбільше 
благо» – таке гасло при-
крашає емблему Хар ків-
ського національного ме-
дичного університету. Щоб 
зберегти це благо, людина 
має дотримуватися здоро-
вого способу життя, важ-
ливою складовою якого є 
фізична культура.

У молодому віці необхідно закласти фундамент міцного 
здоров’я, і для цього в університеті  під керівництвом 
досвідчених тренерів працюють спортивні секції на всі смаки. 
Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з кур-
сом фізичного виховання та здоров’я вирішує найважливіші 
завдання спортивно-оздоровчої діяльності у навчально-
му закладі: зміцнення та збереження здоров'я студентів, 
всебічний розвиток фізичних здібностей, поглиблення 
фізкультурних знань, необхідних для використання у повсяк-
денному житті та формування свідомої мотивації до система-
тичних фізкультурних занять.

У Харківському національному медичному університеті 
працюють 25 спортивних секцій. Завдяки наполегливій праці 
спортсменів та професійному підходу тренерів до занять, сту-
денти Харківського національного медичного університету 
виборюють призові місця та привозять до alma-mater кубки й 
медалі з чемпіонатів області, України, Європи та світу.

Вызов бросая Природе 
своей красотой...
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СЛОВО ВЫПУСКНИКАМСЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

Мрії здійснюються – Ви вже як студенти біля входу до Наукової 
бібліотеки Харківського національного медичного університету. 

 Її історія розпочалася 1805 року із заснування бібліотек ка-
федр медичного факультету Імператорського Харківського 
університету. Сьогодні це потужний механізм, спроможний надати 
Вам доступ до потрібної інформації. Її основна мета – створення 
умов для ефективної наукової роботи, організації навчального про-
цесу. Бібліотека – не лише місце читання, а й мозковий центр, що 
обслуговує академічний та дослідницький процеси університету, 
забезпечує швидкий і зручний доступ до світових інформаційних 
джерел. Вона органічно поєднує традиційні та новітні ресурси, як 
власні, так і світового інформаційного простору. 

Фонд складає понад 1 
млн документів на паперо-
вих та електронних носіях: 
навчально-методичної та 
наукової літератури (у тому 
числі іноземними мовами), 
соціально-економічної, 
художньої. Фонд видань до 
1900 року складає майже 
3 тис. примірників.

Структура бібліотеки доволі розвинена – 7 відділів і 
8 секторів.  

Студенти молодших курсів отримують навчальну літературу 
у відведеному відділі на абонементі молодших курсів; старшо-
курсники, лікарі-інтерни, російськомовні іноземні студенти – на 
абонементі старших курсів. На допомогу англомовному навчаль-
ному процесу виділено фонд навчально-методичних та наукових 
видань, обслуговування проводиться на абонементі з читальним 
залом – Library for English medium students.

Монографії, енциклопедії, довідники, наукові періодичні ви-
дання та інші види документів Вам запропонують на абонементі 
наукової літератури – для самостійної підготовки до занять, напи-
сання рефератів та наукових творів, вивчення персоналій відомих 
учених тощо. На абонементі художньої літератури можна отримати 
літературу різних жанрів для дозвілля.

Не зайвою буде й робота у 10 читальних залах бібліотеки: 
наукової і навчальної літератури, гуманітарної підготовки та 

самостійної роботи, 2 залах електронної інформації (для студентів 
та науковців), 5 читальних залах студентських гуртожитків. Тут 
представлені відомі світові видання: довідники, атласи, словни-
ки, навчальна та наукова література.

Бібліотека також проводить різноманітні тематичні заходи, 
присвячені видатним вченим, письменникам, знаковим річницям, 
подіям тощо.

Наукову літературу студенти-члени Студентського науко-
вого товариства, магістри, аспіранти, клінічні ординатори от-
римують у відділі обслуговування науковою літературою – на 
абонементі та в читальному залі наукової літератури; у читаль-
ному залі гуманітарної 
підготовки – для вив-
чення суспільних наук, 
написання рефератів 
тощо. Семінари моло-
дих учених бібліотека 
проводить два рази на 
рік. Вони допомагають 
студентам, лікарям, 
які обирають шлях на-
укових досліджень, 
орієнтуватися в мере-
жевих інформаційних системах, знайомлять з новими можли-
востями доступу до них, вчать орієнтуватися в інформаційному 
просторі.

Пошуку інформації сприяє розвинена система каталогів (ал-
фавітний, систематичний, предметний) та картотек (тематичні, си-
стематичні та ін). З 1991 року в бібліотеці працює електронний ка-
талог – доступ відкрито на сайті Наукової бібліотеки університету.

Кожного місяця в бібліотеці організовуються інформаційні 
й тематичні виставки літератури (у середу і четвер останнього 
тижня), проводяться «Дні інформації» та виставки нових надход-
жень.  

Досвідчені фахівці – бібліографи-консультанти допоможуть 
орієнтуватись у розгалуженій системі каталогів та картотек, на-
дадуть необхідну інформацію або консультацію щодо каналів 
пошуку інформації, шляхів доступу або використання сучасних 
електронних ресурсів і можливостей для навчання.

«Сегодня нам очень грустно прощать-
ся с родным университетом. Шесть лет 
пролетели как один миг: кажется, только 
пришли на кафедру анатомии, где нача-
лись наши первые лекции и практические 
занятия». 

Òèìóð Ñàìîéëåíêî, Ãàëèíà Ëåáåäåíêî, 
Àëåíà Âîðîíîâà, Òàòüÿíà Êîìàíè÷, 

Íàòàëüÿ Ñèíÿâèíà, ²² ìåäôàêóëüòåò

«Ощущения непередаваемые: на про-
тяжении учебы были разные моменты – и 
неудачи, и победы, но вспоминается толь-
ко хорошее. Мы вступаем во взрослую са-
мостоятельную жизнь, впереди нам откры-
ваются новые дороги».

Èðèíà Ìàðêîâñêàÿ, Åëèçàâåòà Êîëîäèé, 
ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

«Мы так долго ждали этого дня, поэ-
тому не верится, что он действительно на-
ступил. Никогда не забудем А.М. Дащука и 
его коронную фразу: идите с Богом!»

Åëåíà Ëóãîâñêàÿ, Ìàðèíà Ïåðôèëüåâà, 
Ëèëèÿ Êðèñòåâà, Âèòàëèé Áîãà÷åâ, 

² ìåäôàêóëüòåò

«Спасибо Украине за мою жену Юлию! 
А если серьезно, то мне очень нравится 
здесь жить и учиться: украинцы люди хо-
рошие, приветливые и культурные».

Ìóíçåð Àëü-Øàõàòðåõ (Èîðäàíèÿ)

ПОКЛИКАННЯ ЛІКАРЯ – НАВЧАТИСЯ ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ

ДОВІДКА
2011 року Харківський національний ме-

дичний університет випустив 795 студентів, 
серед них: 43 –  відмінники навчання; 611 – 
випускники лікуваль них факультетів, у тому 
числі 216 з іноземних держав; 171 випускник 
стоматологічного факультету, у тому числі 
40 – іноземних громадян; 7 випускників-
бакалаврів за фахом «Сестринська справа»; 
7 випускників-бакалаврів за спеціальністю  
«Лабораторна діагностика».
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