
ШАНОВНІ     АБІТУРІЄНТИ!

Ви маєте добру нагоду вступити до 
одного з кращих медичних вишів України, 
де існують власні традиції, звичаї і де кожен 
має всі можливості проявити себе, пізнати 
навко лишній світ, слухати та бути почутим.

Обравши професію лікаря – одну 
з найблагородніших та престижних не 
лише в Україні, але й в усьому світі, Ви 
вирішили присвятити себе великій справі 
служіння людям. Ми прагнемо підготувати 
висококваліфікованих медичних праців-
ників, яким можна було б довірити жит-
тя людей, дбаємо про виховання щирих, 
ерудованих спеціалістів, здатних роз ви-
ватися й самовдосконалюватися. Преро-
гативою нашого навчального закладу є 
самореалізація кожного випускника як 
відмінного фахівця, адже навчання в царині 
медицини – це складний, але цікавий шлях, 
результатом якого повинно стати форму-
вання не лише майбутнього професіонала, 
а й молодої людини з високими моральни-
ми якостями.

На сьогодні Харківський національний 
медичний університет – найстаріша вища 
медична школа України, сучасний ба га-
топрофільний навчальний заклад із потуж-
ною науковою й матеріально-техніч ною 
базою, що нараховує 6 навчальних нау-
ково-виробничих об'єднань. У складі 

ХНМУ 67 кафедр, понад 800 науково-
педагогічних працівників, які працю-
ють над вирішенням важливих питань 
сучасної медичної науки й практики охоро-
ни здоров’я. Наукові дослідження мають 
світову новизну, про що свідчать патенти 
США, Китаю, Німеччини. 

Харківський національний медичний 
університет впевнено крокує в майбутнє. 
Спільними зусиллями професорсько-
викладацького складу, студентів та 
співробітників продовжує творити свою 
історію і пишається тим, що його виклада-
чами були вчені, які зробили значний вне-
сок у розвиток світової медичної науки.

З огляду на істотні досягнення як у 
нашій країні, так і на міжнародній арені, 
університет протягом багатьох років входив 
(один з України) до десяти вищих навчаль-
них медичних установ, підпорядкованих 
МОЗ СРСР, і готував медичні кадри для 
багатьох колишніх радянських республік. І 
на сьогодні Харківський національний ме-
дичний університет є одним із найкращих 
медичних ВНЗ країни. Це підтверджується 
результатами різних рейтингів вищих на-
вчальних закладів освіти України, які про-
водяться впродовж багатьох років на дер-
жавному і міжнародному рівнях. 

Дорогі друзі! Обрання вищого на-
вчального закладу – перший крок у дорос-
ле життя. Проте студентські роки – це не 
тільки навчання, а й якість і стиль Вашо-
го життя – яскравого та насиченого. Здо-
бувайте 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. У кожного з Вас є реальний шанс 
приєднатися до тих, хто вже зробив вибір 
на користь власного професійного успіху.

11-13 квітня в м. Києві у 
Національному центрі ділового 
та культурного співробітництва 
«Український дім» відбулася 
XXIII Міжнародна спеціалізована 
виставка «Освіта та кар’єра – 
2013». Харківський національний 
медичний університет взяв 
участь у виставці та здо-
був «ГРАН–ПРІ» в номінації 
«Інноваційний розвиток освіти 
та сучасні педа гогічні техно ло -
гії». У цій же но мі нації золотою ме-
даллю нагороджений Навчально-
науковий ін сти тут післядипломної 
освіти ХНМУ.

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

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА 

Перед Вами постає питання: де про-
довжити навчання після закінчення шко-
ли. Звичайно, Ви мрієте про перспектив-
ну професію, яка є необхідною умовою для 
успішної кар’єри. Кожна людина рано чи 
пізно повинна відповісти на питання: ким я 
хочу стати, щоб досягти успіху в житті? Від 
вірної відповіді залежить надзвичайно ба-
гато: повага з боку оточуючих, матеріаль-
ний добробут, а також особисте щастя.

В університеті 7 фа ку ль -
тетів: І медичний, ІІ медич-
ний, ІІІ медичний, IV медичний, 
стоматологічний, V ме дичний 
і VI медичний факультети з 
підготовки іноземних студентів, 
які випускають лікарів за на-
вчально-кваліфікаційним рів нем 
«спеціаліст» зі спеціа льностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія», 
«Медико-профілак тична справа», 
«Сто матологія», де навчається 
понад 7000 студентів, інтернів, 
магістрів, клінічних ординаторів, 
аспі рантів і докторантів, серед 
яких приблизно 2400 іноземних 
громадян з 72 країн світу.
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РЕТРОСПЕКТИВА

Для першокурсників уро-
чиста посвята в студенти 
Харківського національного ме-
дичного університету – це завж-
ди знаменна подія, тому що на-
ступну сторінку їм доведеться 
написати в стінах цього храму 
науки. Нашим першокурсникам 
бажаємо наполегливості та твор-
чих поривань, головне – ніколи 
не зупинятися на досягнутому, 
тому що всі їхні вершини ще по-
переду!

1 вересня в Харкові на площі Свободи відбулося традиційне загальноміське свя-
то посвячення в студенти. Урочистою ходою на масову лінійку прибули й студенти 
Харківського національного медичного університету. 

Під час заходу пройшов традиційний масовий флешмоб. У 2012 році він 
персоніфікував увесь спектр знань, що одержать першокурсники: студенти всіх вишів 
Харкова танцювали із прапорцями семи кольорів веселки.

1 вересня – свято знань, майстерності, професіоналізмуЧому я обрала професію лікаря?

Флешмоб на майдані Свободи

Ви вирішили вступити до медичного інституту. 
На запитання: «Чому?», відповіді, мабуть, будуть 
різними. Та головне, щоб вони свідчили про вашу 
свідомість, про те, що ви зробили правильний 
вибір, бо найстрашніше в медицині – випадковий, 
зайвий лікар. Ви добре зрозумієте це, коли прий-
дете у клініку.

Перші два роки в інституті всі живуть очікуван-
ням свого першого хворого. Він – найсерйозніше 
випробування, перевірка твоїх людських якостей.

Коли я вперше потрапила до операційної, очі розкрилися широко-широко: це ж осо-
бливий світ, у якому відбуваються таїнства. У голові одразу ж з’явилися колись почуті 
фрази про втомлено опущені плечі хірурга, скупі чоловічі сльози, про короткий, але 
міцний потиск, тихо вимовлену подяку. Та через деякий, зовсім короткий час все кра-
сиве забувається, і ти починаєш розуміти, що у цьому «таємничому світі», як і всюди, 
панує звичайна робоча атмосфера, що треба хірургові бути дуже уважним, обізнаним, 
мислячим. І тільки відповідальність у нього найвища, бо «зіпсувати» нічого не можна – не 
виправиш.

Ми ще студенти. Ми тільки придивляємося, прислухаємося і потроху допомагаємо. 
Я чула, як один хірург сказав: «…почуття задоволення з’являється не після вда-
ло проведеної операції і навіть не тоді, коли хворий одужує, а коли він виписується з 
клініки…» Так ось, ми поки що можемо дозволити собі задоволення  тільки при виході з 
операційної, бо ще не хірурги.

Та коли ми заходимо до палати, ми лікарі (на лобі не написано, що ти вмієш), ми в 
білому халаті, отже прийшли допомогти. Хворий з готовністю розповідає про свій біль. 
Це – довір’я, поки що не заслужена нагорода за все, чого ще не можеш, але готовий ро-
бити. І дуже важливо виправдати його.

Ви вирішили вступити до медичного. Ви присвячуєте себе людині. Будьте ж наполе-
гливими, досягайте своєї мети. Великої вам вдачі.

Ë. Ìîòîð³íà, ñòóäêîð 

(г-та “За радянського лікаря”, 1971 р., № 19-20)
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ПЕРШОКУРСНИК

Äîáðûå íàïóòñòâèÿ áóäóùèì ñòóäåíòàì
Путь к профессии врача 
Очень длителен и сложен.
Его проходят лишь сообща –
Я хочу, могу и должен.
Чтоб овладеть врача уменьем
И стать врачом – есть путь один –
Стремленье и преодоленье
Всего, что встретится в пути.
Успех в учебе обеспечен,
Трудись и днем, трудись в ночи,
Учись всегда, не будь беспечен,
Читай, запомни, заучи!
Учеба трудная дорога,
Учись активно и гордись,
Цени себя и педагога,
Не отвлекайся, не ленись!
И в жизни помнить полагается
Законы жизни трудовой:
В ней все победы начинаются 
С победы над самим собой.
Гордитесь университетом,
Как школой жизни навсегда.
Он ваш единственный на свете,
Другой не будет никогда.

Ì.Ï. Âîðîíöîâ, ïðîôåññîð êàôåäðû ãèãèåíû 
è ýêîëîãèè ¹ 1

Сьогодні для багатьох з нас настав 
перший день нашого дорослого життя. По-
заду школа, скінчилось дитинство. Ми при-
йшли у новий, дивовижний світ відкриттів 
і пізнань. Усі ми, напевно, чули від своїх 
батьків, що це один з найскладніших етапів 
«справжнього» життя, він сповнений пере-
шкод, але це і найщасливіший його період. 
Ми перестали бути дітьми, кожен з нас 
став мудрішим і дорослішим, бо зробив 
перший крок до досягнення своєї мети – 
стати лікарем, справжнім фахівцем, якому 
довірятимуть найдорожче у світі – життя 
людини.

Чому особисто я обрала професію 
лікаря? Тому що це з дитинства було моєю 
мрією. Я не боялася людей у білих халатах, 
бо вони були поряд зі мною змалку. Це була 
моя родина. Мої дідусь, бабуся і тато – ме-
дики. Для мене це спадкоємна професія, і я 
цим дуже пишаюся.

Моя мрія здійснилася – я стала сту-
денткою Харківського національного ме-
дичного університету. Тепер, я вважаю, що 
в усіх нас, вчорашніх абітурієнтів, а з цьо-
го часу студентів-медиків, з’явилася нова 
мета – стати хорошим лікарем, а це вели-
ка відповідальність. Я бажаю нам, першо-
курсникам, терпіння в навчанні та, звісно 
ж, успіху в усіх починаннях. Хай у майбут-
ньому наші нащадки пишатимуться нами 
так само, як і сучасні студенти  пишаються 
славетними вченими, педагогами, імена 
яких закарбовані в історії Харківського 
національного медичного університету, на-
шого міста, України, усього світу.

Îëåíà Ïóøêàð, ñòóäåíòêà ² ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó 

ПОЧТА УНИВЕРСИТЕТА
На имя ректора нашего университе-

та по электронной почте пришло пись-
мо от школьника, который, несмотря на 
свой юный возраст, уже определился с 
будущей профессией.

Уважаемый Владимир Николаевич! 
Меня зовут Ярослав Левенец. Я учусь 
в 6-А классе в 5 школе. Мечтаю быть 
доктором-хирургом и лечить людей. Мне 
очень нравится медицина, я уже умею 
делать уколы. Я буду очень старать-
ся учиться и получать хорошие оценки. 
Я попросил маму прийти к Вам на день 
открытых дверей. Пожалуйста, примите 
меня учиться в Ваш университет!



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Харківський національний ме-

дичний університет (далі ХНМУ) оголошує 
прийом на підготовку фахівців з вищою 
освітою за освітньо–кваліфікаційними 
рівнями, напрямами (спеціальностями), 
формами навчання відповідно до ліцензії в 
межах ліцензованого обсягу (див. додаток 
1), у тому числі у відокремленому струк-
турному підрозділі – медичному коледжі 
Харківського національного медичного 
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 – «Педіат-
рія», 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 проживають на 
території України на законних підставах, 
мають відповідний освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та виявили бажан-
ня здобути вищу освіту. Іноземці та осо-
би без громадянства, які перебувають в 
Україні на законних підставах, мають пра-
во на здобуття вищої освіти, крім права 

на здобуття вищої освіти за рахунок 

коштів Державного бюджету України, 

місцевих бюджетів, якщо інше не вста-

новлено міжнародними договорами, 

згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. Прийом до 
ХНМУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні 
здійснюється за конкурсом незалежно 
від джерел фінансування.

1.3. Для вступників ХНМУ, які по-
требують поселення у гуртожиток під час 
вступу, надається 2030 місць (5 сучас-

них студентських гуртожитків та 16 кімнат 
у міжвузівському сімейному гуртожит-
ку м. Харкова). Гуртожитки розташовані 
у «спальних» районах м. Харкова з роз-
винутою інфраструктурою та гарним 
транспортним забезпеченням (метро, 
трамвай, тролейбус, автобус, маршрут-
не таксі). Необхідний час, щоб дістатися 
від гуртожитку до навчальних корпусів, 
складає від 20 до 40 хвилин. Студенти в 
гуртожитку 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 мо-

лодший спеціаліст за денною формою 
навчання за спеціальністю 5.12010101 – 
«Лікувальна справа» приймаються особи 
з базовою загальною середньою освітою 
(з одночасним здобуттям повної загальної 
середньої освіти), за спеціальністю 
5.12010105 – «Акушерська справа» при-
ймаються особи з повною загальною 
середньою освітою, за спеціальністю 
5.12010102 – «Сестринська справа» при-
ймаються особи з базовою (з одночас-
ним здобуттям повної загальної середньої 
освіти) та повною загальною середньою 
освітою.

2.2. На навчання до ХНМУ для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня ба-

калавра, спеціальність 6.120102 – «Ла-
бораторна діагностика», приймаються 
особи з повною загальною середньою 
освітою.

2.3. На навчання до ХНМУ для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня ба-

калавра, спеціальність 6.120101 - «Се-
стринська справа» (денна та вечірня форми 
навчання), приймаються особи, які мають 
освітньо-кваліфікаційний рівень «молод-
шого спеціаліста» напряму «медицина» (за 
спеціальностями 5.12010101 – «Лікувальна 
справа», 5.12010102 – «Сестринська спра-
ва», 5.12010105 – «Акушерська справа»).

2.4. На навчання до ХНМУ для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рів-
ня спеціаліст: за спеціальностями 
7.12010001 – «Лікувальна справа», 
7.12010002 – «Педіатрія», 7.12010003 – 
«Медико-профілактична справа», 

7.12010005 – «Стоматологія» (денна фор-
ма навчання) приймаються особи з по-
вною 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-кваліфікацій ний 
рівень «бакалавр» напряму «меди цина» 
(за спеціальністю 6.120101 – «Сестрин-
ська справа»). Прийом на підготовку 

фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня магістра на основі здобуто-

го освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста здійснюється за кошти 

фізичних (юридичних) осіб. 

2.6. ХНМУ приймає на другий 

курс (з нормативним терміном на-
вчання на вакантні місця) осіб, які здо-
були освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста, на визначену 
кількість місць для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста за 
умови вступу на споріднений напрям 
підготовки (див. додаток 3). Прийом на 
навчання на основі раніше здобутого 
освітньо-кваліфікаційного рівня на дру-
гий курс проводиться за результатами 
фахового випробування (письмового ви-
пробування за тестовими технологіями) 
без подання сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання. Програми фа-
хових випробувань визначає університет. 

Для отримання освітньо-кваліфіка-
ційного рівня «Спеціаліст» за спе ціаль-
ністю «лікувальна справа» (7.12010001) 
приймаються особи, які здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень молод-
шого спеціаліста напряму підготовки 
«Медицина», спеціальність «лікувальна 
права» (5.12010101), «сестринська спра-
ва» (5.12010102).

Для отримання освітньо-квалі фі -
каційного рівня «Спеціа ліст» за спеціаль-
ністю «стоматологія» (7.12010005), 
прий маються особи, які здобули ос віт-
ньо-ква ліфікаційний рівень молодшо-
го спеціаліста напряму підготовки «Ме-
дицина», спеціальності «стоматологія» 
(5.12010104) та «стоматологія ортопе-
дична» (5.12010106).

2.7. ХНМУ здійснює прийом 
студентів на старші курси у порядку пере-

Провадження освітньої діяльності у Харківському національному медичному університеті здійснюється відповідно до 
ліцензій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, серія АВ № 617453 від 13.03.2012 року, термін дії яких на: напрям 1201 – 
«Медицина», підготовка спеціалістів, магістрів за спеціальностями: 7.12010001 – Лікувальна справа, 7.12010002 – Педіатрія, 
7.12010003 – Медико-профілактична справа, 7.12010005 – Стоматологія – 01.07.2018 р.; підготовка магістрів за спеціальністю: 
8.12010006 – Сестринська справа – 01.07.2015 р.; підготовка бакалаврів за спеціальностями: 6.120101 – Сестринська спра-
ва – 01.07.2019 р.; 6.120102 – Лабораторна діагностика – 01.07.2021 р.; підготовка молодшого спеціаліста за спеціальностями: 
5.12010102 – Сестринська справа, 5.12010105 – Акушерська справа – 01.07.2015; за спеціальністю 5.12010101 – Лікувальна 
справа – 01.07.2014 р.; підготовка іноземних громадян за спеціальностями: 7.12010001 – Лікувальна справа, 7.12010005 – 
Стоматологія – 01.07.2018 р.; підготовка іноземних громадян за базовою акредитованою спеціальністю 5.12010102 – Се-
стринська справа – 01.07.2017; підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України; підготовка іноземних грома-
дян 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 2013 році (далі – Умов прийому), затвер-
джених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 і зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214, 1903/22215.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Харківського національного медичного університету 

в 2013 році
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ведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого 
обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, 
відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, 
затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 
від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу 

допускається лише у разі поновлення осіб, які повертають-

ся після академічної відпустки. 

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

здійснюється: 

-за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за 
державним замовленням;

-за рахунок державних цільових пільгових довгострокових 
кредитів;

-за рахунок 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. Порядок роботи приймальної комісії ХНМУ: 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 (виключенням є вихідні дні, 
якщо вони припадають на дні, оговорені в правилах прийому (на-
приклад: оприлюднення рейтингових списків і т.д.).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, кон-
курсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі 
повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної 
кампанії

Денна форма навчання
(освітньо-кваліфікаційний рівень 

«Спеціаліст» та освітньо-кваліфікаційний 
рівень 

«Бакалавр», спеціальність 
«Лабораторна діагностика»)
вступники на основі повної 
загальної середньої освіти

Початок прийому 
заяв та документів 1 липня 2013 року

Закінчення прийому 
заяв та документів 
від осіб, які мають 
право складати 
вступні випробуван-
ня, що проводить 
вищий навчальний 
заклад

20 липня 2013 року

Закінчення прийому 
заяв та документів 
від осіб, які не скла-
дають вступних 
випробувань і не 
проходять творчі 
конкурси

31 липня 2013 року

Строки проведення 
вищим навчальним 
закладом вступних 
випробувань

21 – 31 липня 2013 року

Термін оприлюд-
нення рейтингового 
списку вступників

перший – не пізніше 12 години 
1 серпня 2013 року

другий – не пізніше 12 години 
5 серпня 2013 року

третій – не пізніше 12 години 
8 серпня 2013 року

Терміни зарахуван-
ня вступ ників

за державним замовленням – 11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після 
зарахування на місця державного замовлен-
ня відповідного напряму (спеціальності) – 
не пізніше 25 серпня

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, 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»),

спеціальність «Сестринська справа»)
вступники на основі освіти
молодшого спеціаліста 

Початок прийому 
заяв та документів 1 липня 2013 року

Закінчення прийому 
заяв та документів 
від осіб, які мають 
складати фахові 
випробування, що 
проводить ХНМУ

20 липня 2013 року

Строки проведення 
ХНМУ фахових ви-
пробувань

21 – 31 липня 2013 року

Термін оприлюд-
нення рейтингового 
списку вступників

перший – не пізніше 12 години 
1 серпня 2013 року

другий – не пізніше 12 години 
5 серпня 2013 року

третій – не пізніше 12 години 
8 серпня 2013 року

Терміни зарахуван-
ня вступ ників

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

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що 
проводить ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання 
вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобут-
тя освітньо-кваліфікаційного рівня магістра проводиться в такі 
строки:

Етапи вступної 
кампанії

Денна форма навчання 
(освітньо-кваліфікаційний 

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

Початок прийому заяв 
та документів 1 липня 2013 року

Закінчення прийому 
заяв та документів від 
осіб, які мають скла-
дати фахові випробу-
вання, що проводить 
ХНМУ

20 липня 2013 року

Строки проведення 
ХНМУ фахових випро-
бувань

21 – 31 липня 2013 року

Термін оприлюднення 
рейтингового списку 
вступників

перший – не пізніше 12 години 
1 серпня 2013 року

другий – не пізніше 12 години 
5 серпня 2013 року

третій – не пізніше 12 години 
8 серпня 2013 року

Терміни зарахування 
вступ ників

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

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

відборі до ХНМУ (далі — заява) в паперовій або в електронній 
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формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто 
до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється 
відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 
даних».

5.2. В 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, що посвідчує особу та громадянство (паспорт 
громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду 
за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для 
юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження – 
для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, 
який засвідчує особу і громадянство;

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

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

- медичну довідку за формою 086-о.
На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія 

засвідчує копію документа державного зразка про раніше здо-
бутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі 
якого здійснюється вступ, додатка до нього і 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 посвідчує 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 законодавством, 
у строки, визначені для прийому документів, не пізніше стро-

ку для прийняття приймальною комісією першого рішення 

про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат 
зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, 
або сертифікати чи їх дублікати за 2008, 2009, 2010, 2011 або 
2012 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами при-
ймальною (відбірковою) комісією ХНМУ або в установленому за-
конодавством порядку. Копії документів без пред’явлення 

оригіналів не розглядаються.

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

5.8. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) 
зовнішнього незалежного оцінювання, 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, що мають захворювання, вказані в переліку захво-
рювань, що можуть бути перешкодою для проходження гро-
мадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановле-
ному Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та 
Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український 
центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходжен-
ня незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту 
у 2007 році і 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 2013 році здобули повну за-
гальну 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 електронному вигляді мають право подати 
вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на 
основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату 
(сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурс-
них предметів, визначених Правилами прийому до ХНМУ.

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, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та 
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 
2012 року за № 1902/22214, 1903/22215.

5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або 
в електронному вигляді не більше, ніж до п’яти вищих навчальних 
закладів України та не більше трьох заяв на напрями підготовки 
(на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі та фор-
ми навчання у кожному з вищих навчальних закладів). Факт 
кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, 
оригінали чи копії документів додані до заяви)  реєструється 
уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти (далі – Єдина база) безпосе-
редньо під час прийняття заяви. Заяви, подані вступниками до 
приймальних комісій в паперовому вигляді та зареєстровані у 
Єдиній базі, обробляються приймальними комісіями.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з 
визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому та 
правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної 
кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчан-
ня не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом чет-
вертого пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку досто вірності 
даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в 
Єдиній базі. 

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 вищого навчального за-
кладу.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, 
наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного 
напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюд-
нення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступ-
них екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та 
на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в 
заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при 
поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають до-
кумент про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-
кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації 
документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний 
рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді 
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та спорту України в установленому по-
рядку. Нострифікація цих документів 

здійснюється протягом першого року 

навчання.

5.19. Усі особи, які вступають до 
ХНМУ, проходять обстеження медич-
ною комісією при приймальній комісії 
університету згідно з наказом ХНМУ та 
затвердженим переліком абсолютних та 
відносних протипоказань до навчання в 
університеті. Вступники, стан здоров’я 
яких не дає можливості здобувати вищу 
освіту, на підставі рекомендації медичної 
комісії при приймальній комісії не допу-
скаються до вступних випробувань (до 
участі у конкурсному відборі) рішенням 
приймальної комісії.

VI. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 
ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
6.1. Приймальна комісія ХНМУ 

допускає до участі у конкурсному відборі 
для вступу на навчання вступників на 
основі повної загальної середньої освіти, 
які подають сертифікати зовнішнього 
незалежного оцінювання (або їх копії) з 
відповідних загальноосвітніх предметів, 
визначених Переліком конкурсних 
предметів сертифікатів зовнішнього не-
залежного оцінювання (вступних випро-
бувань) (див. додаток 5):

- для здобуття освітньо-кваліфіка-
ційного рівня молодшого спеціаліста - не 
нижче 124 балів з конкурсних предметів;

- для здобуття освітньо-кваліфіка-
ційного рівня бакалавра, спеціаліста – не 
нижче 124 балів з непрофільних конкурс-
них предметів та не нижче 140 балів з 
профільних конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад на окремі 
напрями (спеціальності) мо же встано-

вити вищу кількість балів сертифіката 

з профільних загальноосвітніх 

предметів, з якими вступник 
допускається до участі у конкурсному 
відборі, для зарахування на навчання.

ХНМУ за рішенням приймальної 
комісії допускає до участі у конкурсному 
відборі для вступу на навчання вступника, 
який подає сертифікат зовнішнього неза-
лежного оцінювання, кількість балів якого 
з одного з непрофільних загальноосвітніх 
предметів, визначених правилами прийо-
му до вищого навчального закладу, нижче 
124 балів, за умови, якщо кількість балів 
з профільного конкурсного предмета, за-
значена у сертифікаті, становить не ниж-
че 170 балів.

Вступник допускається до участі у кон-
курсному відборі для зарахування на на-

вчання, якщо кількість 
балів у сертифікаті 
із загальноосвітніх 
предметів становить 
не менше 124 (крім 
випадків, передбаче-
них абзацом четвер-
тим цього пункту).

6.2. Для кон-
курсного відбору осіб, 
які на основі повної 
загальної середньої 
освіти вступають для 
здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня 
бакалавра, спеціаліста, 
конкурсний бал 
обчислюється шляхом 

додавання балів сертифіката з конкурс-
них предметів (вступних екзаменів, твор-
чих конкурсів), середнього бала доку-
мента (додатка до документа) про повну 
загальну середню освіту та додаткових 
балів, передбачених Умовами 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 пе-
реводиться у 200-бальну шкалу за табли-
цею відповідності, наведеною у додатку 
7 до цих правил, і вноситься до Єдиної 
бази. Оцінки з документа про повну за-
гальну середню освіту, які виставлені за 
5-бальною шкалою, враховуються таким 
чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає 
“9”, “5” відповідає “12”.

6.3. При прийомі на навчання на 
основі здобутого освітньо-квалі фіка-
ційного рівня для здобуття освітньо-
кваліфікаційних рівнів магістра (Додаток 
4), а також при прийомі на навчання за 
скороченими термінами підготовки ба-
калавра, спеціаліста перелік показників 
конкурсного відбору, строки та порядок 
проведення фахових випробувань визна-
чаються правилами прийому до ХНМУ.

При прийомі на навчання на основі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рів-
ня молодшого спеціаліста для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
спеціальність «Сестринська справа», кон-
курсний бал обчислюється шляхом дода-
вання балів фахових випробувань з кон-
курсних предметів та середнього бала 
документа (додатка до документа) про 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста.

При цьому середній бал документа 
про здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рів ня молодшого спеціаліста обчислю-
ється за 12-бальною шкалою з округлен-
ням до десятих частин бала і перево-
диться у 200-бальну шкалу і вноситься 
до Єдиної бази. Оцінки з документа про 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, які виставлені за 
5-бальною шкалою, враховуються таким 
чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає 
“9”, “5” відповідає “12”.

При прийомі на навчання на другий 
курс (з нормативним терміном навчан-
ня на вакантні місця) на основі здобутого 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшо-
го спеціаліста, на визначену кількість місць 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста за умови вступу на 

споріднений напрям підготовки, конкурс-
ний бал обчислюється шляхом додавання 
балів фахових випробувань з конкурсних 
предметів та середнього бала докумен-
та (додатка до документа) про здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молод-
шого спеціаліста.

При цьому середній бал документа 
про здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста обчис-
люється за 12-бальною шкалою з окру-
гленням до десятих частин бала і пере-
водиться у 200-бальну шкалу і вноситься 
до Єдиної бази. Оцінки з документа про 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, які виставлені за 
5-бальною шкалою, враховуються таким 
чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає 
“9”, “5” відповідає “12”.

6.4. Для вступників на освітньо-
кваліфікаційний рівень магістра на основі 
базової та повної вищої освіти конкурс-
ний бал обчислюється як сума результа-
ту фахового випробування, вступного ек-
замену з іноземної мови та середнього 
бала диплома бакалавра. 

6.5. Результати вступних екзаменів 
для вступників, які вступають на основі 
повної загальної середньої освіти, 
оцінюються за шкалою від 100 до 200 
балів. 

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

6.7. Особи, які без поважних при-
чин не з’явилися на вступні випробування у 
визначений розкладом час, особи, знання 
яких було оцінено балами нижче встанов-
леного правилами прийому мінімального 
рівня, а також особи, які забрали доку-
менти після дати закінчення прийому 
документів, до участі в наступних вступних 
випробуваннях та у конкурсному відборі не 
допускаються.

Перескладання вступних випробувань 
не допускається.

6.8. Апеляції на результати вступ-
них екзаменів, що проведені ХНМУ, 
розглядає апеляційна комісія, склад та 
порядок роботи якої затверджуються на-
казом ректора ХНМУ.  

6.9. Для осіб, які не атестовані 
з української мови та літератури, при-
ймальна комісія за умови наявності 
педагогічних і науково-педагогічних  
кадрів може встановлювати вступний ек-
замен 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.

6.10. Для конкурсного відбору осіб, 
які вступають для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста, 
магістра, конкурсний бал обчислюється 
згідно з порядком, визначеним правила-
ми прийому до вищого навчального за-
кладу, та вноситься до Єдиної бази.
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VII. ЦІЛЬОВИЙ ПРИЙОМ 
ДО ХНМУ
7.1. Цільовий прийом організо ву-

ється: 

- відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.06.99 № 1159 
«Про підготовку фахівців для роботи в 
сільській місцевості»;

- відповідно до наказу Міністерства 
оборони України та Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України 
військовослужбовці військової служби за 
контрактом рядового, сержантського та 
старшинського складу, випускники поточ-
ного року військового ліцею, військово-
морського ліцею та ліцеїв з посиленою 
військово-фізичною підготовкою зара-
ховуються до вищих військових навчаль-
них закладів та військових навчальних 
підрозділів вищих навчальних закладів, 
що здійснюють підготовку громадян для 
проходження військової служби за кон-
трактом на посадах осіб офіцерського, 
сержантського та старшинського складу.

7.2. Особи, які вступають до ХНМУ 
на підготовку за державним замовлен-
ням на умовах цільового прийому згідно 
з установленими квотами, додають на-
правлення, видане відповідними орга-
нами освіти Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних 
адміністрацій (для закладів I - II рівнів 
акредитації – відповідними органами 
освіти районних, районних у містах Києві 
та Севастополі державних адміністрацій), 
а також міністерствами, іншими цен-
тральними органами виконавчої влади.  

7.3. Установлена квота не повин-
на перевищувати 25 відсотків обсягу 
державного замовлення на підготовку 
фахівців з кожної спеціальності.

7.4. Учасники цільового прийо-
му зараховуються за окремим конкур-
сом на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційних рівнів 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 загальних 
засадах.

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

раховуються до ХНМУ особи, яким Зако-
ном України «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» надане таке 
право. 

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

8.3. Особи, які за наслідками 
співбесіди не рекомендовані до зараху-
вання на навчання і які подали сертифікати 
зовнішнього незалежного оцінювання з 
конкурсних предметів з результатами, не 
нижче передбачених правилами прийо-
му, мають право брати участь у конкурсі 
на загальних засадах.

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

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

9.2. Призерам (особам, нагород-
женим дипломами I - III ступенів) IV ета-
пу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових предметів до конкурсного бала 
при вступі на основі повної загальної 
середньої освіти зараховується додатко-
вий бал за умови, якщо вони вступають на 
напрями, для яких профільним є вступне 
випробування з предмета, з якого вони 
є призерами, у тому числі екологія – при 
вступі на напрями (спеціальності), для 
яких профільними визначено предмети 
«біологія», «хімія».

Призерам III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослід ниць-
ких робіт учнів – членів Малої  академії 
наук України зараховується додатковий 
бал за умови відповідності секції, по якій 
вступник брав участь у конкурсі-захисті, 
напряму підготовки (спеціальності) згідно 
з додатком 1 до цих Правил.

9.3. Величина додаткового 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 переліками, визначеними наказа-
ми Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту 
України. 

X. ЗАРАХУВАННЯ 
ПОЗА КОНКУРСОМ 

10.1. Зараховують-
ся поза конкурсом: 

- 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 особи з їх числа віком 
від 18 до 23 років відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 
226 «Про поліпшення виховання, навчан-
ня, 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, чиї батьки загинули або 
стали інвалідами на вугледобувних 
підприємствах, при вступі на навчання за 
гірничими спеціальностями відповідно до 
Указу Президента України від 19.05.99 № 
524 «Про державну допомогу дітям, які 
вчаться за гірничими спеціальностями і 
чиї батьки загинули або стали інвалідами 
на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців 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 гір ни чо-
ря тувальників, які загинули внаслідок 
аварії на орендному підприємстві «Шахта 
імені О.Ф. Засядька» (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 
вищого навчального закладу за резуль-
татами моніторингу проведення вступної 
кампанії попередніх років, що складає 
15 відсотків обсягу державного замов-
лення з кожного напряму (спеціальності), 
наданого вищому навчальному закладу. 

Зарахування осіб, визначених пун-
ктом 10.1 цього розділу, відбувається за 
конкурсом відповідно до конкурсного 
бала вступника.
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XI. ПРАВО НА ПЕРШО-
ЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ
11.1. Право на першочергове зара-

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

України «Про охорону дитинства» надане 
таке право;

- особи, яким відповідно до Закону 
України «Про соціальний і правовий за-
хист військовослужбовців та членів їх 
сімей» надане таке право при вступі до 
вищих військових навчальних закладів та 
військових навчальних підрозділів вищих 
навчальних закладів; 

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

- особи, яким відповідно до Указу 
Президента України від 21.02.2002 № 157 
«Про додаткові заходи щодо посилення 
турботи про захисників Вітчизни, їх пра-
вового і соціального захисту, поліпшення 
військово-патріотичного виховання 
молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу 
Президента України від 12.09.2007 № 
849 «Про рішення Ради національної без-
пеки і оборони України від 4 вересня 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 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 конкурсно-
му 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;

- призери (особи, нагороджені дипло-
мом І-ІІІ ступенів) учнівських олімпіад І-ІІІ 
етапів з профільного предмета (біологія), 
що відбулися у поточному навчальному 
році;

- випускники старшої школи, 
нагороджені похвальними грамотами «За 
особливі успіхи у вивченні з профільного 
предмета (біологія)», що відбулися у по-
точному 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, визна-
ченою 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 зара-
хування 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 зара-
хування 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 додержання 
підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазна-
чаються:

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

- конкурсний бал вступника;
- наявність підстав для вступу поза 

конкурсом;
- наявність підстав для вступу за ре-

зультатами співбесіди з відміткою про ре-
зультати співбесіди;

- наявність права на першочергове 
зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників 
оприлюднюються шляхом розміщення 
на інформаційних стендах приймальних 
комісій та веб-сайтах вищих навчальних 
закладів із зазначенням категорій списку. 
Ці списки оновлюються при внесенні змін 
протягом строку проведення конкурсно-
го відбору.

XIII. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ 
ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ
13.1. Приймальна комісія приймає 

рішення щодо рекомендації до зарахуван-
ня на навчання на місця державного за-
мовлення вступників, які перебувають на 
найвищих позиціях рейтингового списку. 
Рекомендації до зарахування вступників 
на навчання за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб надаються після завер-
шення зарахування вступників на місця 
державного замовлення. Формування 
списків, рекомендованих до зарахуван-

ня вступників, відбувається у межах об-
сягу державного замовлення, за його 
відсутності – у межах ліцензійного об-
сягу.

13.2. Приймальна комісія приймає 
рішення про рекомендування до зараху-
вання на навчання на місця державного 
замовлення у три етапи: у перший, п’ятий 
та восьмий дні після останнього дня при-
йому заяв.

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

13.4. Офіційним повідомленням про 
надання рекомендацій до зарахування 
вважається оприлюднення відповідного 
рішення на стендах приймальних комісій 
вищих навчальних закладів. 

Рекомендованим до зарахуван-
ня вступникам можуть надсилатись 
повідомлення засобами електронного та 
мобільного зв’язку відповідно до правил 
прийому до вищого навчального закладу.

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 прийнят-
тя рішення про рекомендування до за-
рахування зобов’язані виконати вимоги 
для зарахування на місця державного 
замовлення: подати особисто оригінали 
документа про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та додатка до 
нього, медичної довідки, сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання 
та інших документів, передбачених 
Умовами та правилами прийому, до 
приймальної комісії вищого навчального 
закладу (відбіркової комісії структурного 
підрозділу вищого навчального закла-
ду).

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 вищо-
го навчального закладу, та подати осо-
бисто 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 при-
йому (при зарахуванні на місця дер-
жавного замовлення або за рахунок 
державних пільгових довгострокових 
кредитів), або (при зарахуванні на місця, 
що фінансуються за кошти фізичних, 
юридичних осіб) подати копії зазначених 
документів разом з оригіналом довідки 
вищого навчального закладу, у яко-
му зберігаються оригінали документів 
за місцем навчання за державним за-
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мовленням або за рахунок державних 
пільгових довгострокових кредитів.

14.2. При вступі вступника для од-
ночасного навчання за двома освітньо-
професійними програмами за напря-
мами підготовки або спеціальностями 
(в одному або різних вищих навчальних 
закладах за різними формами навчан-
ня) оригінали документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, до-
датка до нього державного зраз-
ка, а також оригінали сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання 
зберігаються у вищому навчально-
му закладі за місцем навчання за дер-
жавним замовленням або за рахунок 
державних пільгових довгострокових 
кредитів протягом усього строку навчан-
ня. При одночасному навчанні за дво-
ма освітньо-професійними програма-
ми за напрямами або спеціальностями 
за місцем навчання за кошти фізичних, 
юридичних осіб зберігаються завірені 
копії документа про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень державно-
го зразка та додатка до нього, копії 
сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання. Зазначені копії документів 
зберігаються у вищому навчальному 
закладі протягом строку навчання ра-
зом з оригіналом довідки вищого на-
вчального закладу, у якому зберігаються 
оригінали документів. Довідка видається 
на вимогу студента вищим навчаль-
ним закладом, у якому зберігаються 
оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установле-
ний строк 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 цими Умовами та пра-
вилами прийому до вищих навчальних 
закладів (не виконали вимог для зараху-
вання), втрачають право зарахування на 
навчання за державним замовленням, а 
також на навчання за рахунок державних 
пільгових довгострокових кредитів.

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

встановленого строку вибору вступника-
ми місця навчання (чотири календарних 
дні після оприлюднення першого списку 
рекомендованих до зарахування) прий-
мальна комісія вищого навчального за-
кладу здійснює коригування списку реко-
мендованих 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 прийому, 
до приймальної (відбіркової) комісії ви-
щого навчального закладу);

- анулює надані раніше рекомендації 
вступникам, які не виконали вимог для за-
рахування (не подали оригінали докумен-

та про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень та додатка до нього, медичної 
довідки, сертифікатів зовнішнього неза-
лежного оцінювання та інших документів, 
передбачених цими Умовами та правила-
ми прийому, до приймальної (відбіркової) 
комісії вищого навчального закладу);

- у разі наявності вакантних місць 
надає рекомендації до зарахування осо-
бам з числа вступників, які не отримували 
рекомендацію раніше, відповідно до рей-
тингових списків за кожним напрямом 
(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 зарахування 
на навчання за державним замовленням, 
а також на навчання за рахунок держав-
них пільгових довгострокових кредитів.

15.3. Після виконання вступниками 
всіх вимог для зарахування на навчання 
за державним замовленням у визначених 
обсягах формуються списки рекомен-
дованих для зарахування на навчання за 
кошти юридичних та фізичних осіб.

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

Строки виконання умов для зараху-
вання за кошти юридичних та фізичних 
осіб встановлюються приймальною 
комісією вищого навчального закладу, 
але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оприлюднення списків реко-
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 на-
вчання разом з додатком до нього фор-
муються в Єдиній базі на підставі даних, 
внесених до зазначеної бази навчаль-
ним закладом, за встановленою фор-
мою завантажуються до Єдиної бази та 
у паперовому вигляді надсилаються до 
Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України. 

16.3. Рішення приймальної 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 відрахування вступника 
за власним бажанням та повернення йому 

оригіналів документів розглядається в 
день подання вступником письмової зая-
ви. 

16.4. Рішення щодо зарахування 
вступника з оплатою його навчання за ра-
хунок державного пільгового довгостро-
кового кредиту приймається за заявою 
вступника, що подається до приймальної 
комісії, на підставі результатів участі у 
конкурсі відповідно до встановленої ви-
щому 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» (із 
змінами), Указами Президента України 
від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо роз-
витку економічного співробітництва об-
ластей України з суміжними прикордон-
ними областями Російської Федерації» 
та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо 
розвитку економічного співробітництва 
областей України з суміжними областями 
Республіки Білорусь і адміністративно-
територіальними одиницями Республіки 
Молдова», постановами Кабінету 
Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про 
навчання іноземних громадян в Україні» 
(із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про 
затвердження Положення про прийом 
іноземців та осіб без громадянства на на-
вчання до вищих навчальних закладів». 
Іноземці, яким надаються державні 
стипендії за міжнародними договора-
ми, загальнодержавними програмами, 
іншими міжнародними зобов’язаннями 
України, приймаються на навчання на 
підставі направлень Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту в межах обсягу 
державного замовлення. 

17.2. При вступі до ХНМУ за кор-
донні українці, які отримали направлення 
на навчання від українських національно-
культурних товариств, ко ристуються та-
кими самими правами на здобуття освіти, 
що й громадяни України, якщо вони були 
учасниками міжнародних олімпіад із 
загальноосвітніх предметів, вступне ви-
пробування з яких визначено вищим на-
вчальним закладом як профільне для 
вступу на обраний вступником напрям 
підготовки (спеціальність).

17.3. Іноземці, які здобули повну 
загальну середню освіту у закордонних 
школах з вивченням української мови, 
та закордонні українці приймаються до 
вищих навчальних закладів України за 
вступними екзаменами, передбаченими 
правилами прийому вищого навчально-
го закладу, у межах установлених квот за 
рекомендаціями національних культурних 
українських товариств та дипломатичних 
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.
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17.5. На підставі Указу Президен-
та України від 25.03.1994 р. №112/94 
“Про заходи щодо розвитку економічного 
співробітництва областей України із су-
між ними прикордонними областями Ро-
сійської Федерації” Міністерством охо-
рони здоров’я України визначена квота 
в чотири місця за спеціальністю «Ліку-
вальна справа» на навчання громадян з 
Бєлгородської області Російської Фе де-
рації на місцях бюджетного фі нан су ван ня.

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-
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 встанов-
леному 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 запро-
шення 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 документів, що 
подані іноземцями та особами без гро-
мадянства, які постійно мешкають на те-
риторії України, проводиться приймаль-
ною комісією з 15 липня до 1 листопада. 
Після розгляду та прийому документів 
такі особи рішенням приймальної комісії 
допускаються до вступних випробувань 
(співбесіди). У разі позитивного скла-
дання 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 

розміром 40x60 мм;
ж) зворотний квиток із відкритою да-

тою 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 встанов-
леному порядку, якщо інше не передба-
чено міжнародними договорами України.

Реєстрація іноземців та осіб без гро-
мадянства, що прибули в Україну з ме-
тою навчання, проводиться в Державній 
міграційній службі України на підставі 
письмового звернення навчального за-
кладу, який видав запрошення на навчан-
ня або одержав відповідне направлення 
Міністерства освіти і науки. Звернення 
подається до Державної міграційної служ-
би України не пізніше ніж за п’ятнадцять 
днів з дати подання іноземцями для 
реєстрації документів для отриман-
ня посвідки на тимчасове проживання в 
Україні 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 системою – 
«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 вищого навчального закладу. На 
звільнені місця державного замовлен-
ня може проводитись додаткове зара-
хування за конкурсом осіб, які вступали 
до цього вищого навчального закладу на 
цей напрям підготовки (спеціальність). 
На вакантні місця ліцензованого обся-
гу, що фінансуються за кошти фізичних і 
юридичних осіб, може проводитись до-
даткове конкурсне зарахування осіб, які 
вступали до цього або до іншого вищо-
го навчального закладу на той самий 
напрям підготовки (спеціальність) і не 
були зараховані, за умови подання ними 
оригіналів документів.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. ар-
куші підготовки до усної відповіді, листки 
співбесіди), виконані ними на вступних ек-
заменах, творчих конкурсах, фахових ви-
пробуваннях, співбесідах, які не прийняті 
на навчання, зберігаються протягом 
одного року, потім знищуються, про що 
складається акт. Якщо такий вступник ре-
комендований до зарахування до іншого 
навчального закладу за результатами по-
точних вступних екзаменів, то його вступні 
роботи надсилаються до цього вищого на-
вчального закладу за відповідним запи-
том.

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

мі сії мають право бути присутніми пред-
ставники засобів масової інформації не 
більше двох осіб від одного засобу за 
умо ви їх акредитації у приймальній комісії 
ХНМУ.

Акредитація проходить у вигляді 
співбесіди із заступником Голови 
приймальної комісії. Для цього необхідно 
за 2 місяці до початку прийому документів 
від вступників подати листа на ім’я голови 
приймальної комісії про необхідність про-
ведення акредитації. Після чого буде вста-
новлена дата проведення 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 науки, 
молоді та спорту України, можуть направ-
ляти на засідання приймальних комісій 
своїх спостерігачів. Приймальні комісії 
зобов’язані створити належні умови для 
присутності громадських спостерігачів 
на своїх засіданнях, а також надати їм 
можли вість 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. Оголо-
шення разом із проектом порядку денно-
го засідання оприлюднюються.

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 на-
вчальних закладів І-IV рівнів акредитації 
здійснюється за даними Єдиної дер-
жавної електронної бази з питань освіти 
інформаційною системою «Конкурс». 

Приймальні комісії зобов’язані пода-
вати у встановленому порядку отримані 
від вступників відомості до Єдиної 
державної електронної бази з питань 
освіти. 

 Затверджено на засіданні 

приймальної комісії ХНМУ

(протокол №2 від 

22 листопада 2012 р.)

Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð
ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ².Â. Ëåùèíà

61022, м. Харків,

пр. Ленiна, 4

тел.  (057) 707-73-28

  (057) 705-07-20 

meduniver@knmu. kharkov.ua

www.knmu.kharkov.ua

10



CТУДЕНТ КРІЗЬ ЧАС І ПРОСТІР НАВЧАННЯ

СПОРТ

ЧЕМПІОНАТ З ФУТБОЛУ ЄВРО-2012 

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ УНІВЕРСИТЕТУ ДЕНЬ СТУДЕНТА

КЛУБ ВЕСЕЛИХ ТА КМІТЛИВИХ

Міжнародний день студента особливе свято для Хар-
кова, адже наше місто є студентською столицею, де у ви-
щих навчальних закладах навчається близько 250 тис. 
студентів. Одним із найстаріших ВНЗ України є Харківський 
національний медичний університет, де щоденно близько 
7 тис. студентів занурюються у вир вивчення медичної науки, 
серед них – більш ніж 2 тис. іноземних громадян із 60 країн 
світу. 15 листопада ми мали чудову нагоду на власні очі по-
бачити дружність та енергійність студентства нашого ВНЗ на 
святковому концерті, присвяченому Міжнародному дню сту-
дента.

За доброю традицією у цей день проводилося нагород-
ження найактивніших студентів, які за рік досягли чималих 
успіхів, у номінаціях: «Кращі досягнення в на вчанні», «Кращі 
на укові досягнення», «Лідер студентського самоуправління», 
«Кращі спортивні досягнення» та «Краща творча молодь».

ТОРЖЕСТВО СТУДЕНТСЬКОЇ ЮНОСТІ

«Здоров’я – найбільше бла-
го» – таке гасло прикрашає 
емблему Хар ківського на ціо-
нального медичного уні вер-
ситету. Щоб зберегти це благо, 
людина має дотримуватися здо-
рового способу життя, важли-
вою 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.

У Харківському націо-
нальному медичному уні вер-
ситеті існує Асоціація команд 
Клубу веселих та кмітливих, яку 
очолює президент клуба КВК 
доцент А.Ю. Ніконов.

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

Щороку серед команд КВК медичного університету 
відбуваються змагання в гуморі. Від кожного факульте-
ту створюється щонайменше одна команда. Сезон КВК 
розпочинається з фестивалю, на якому визначається воло-
дар «Кубку медичного університету», далі розігрується «Зи-
мовий кубок» та «Кубок сміху». Переможці трьох кубків та 
призери сезону змагаються за «Кубок ректорату», розіграш 
якого завершує сезон.

Молодіжний центр – це творче об’єднання сту дент ської 
молоді Хар ківського націо нального медично го університету, 
ме та якого сприяти гармонійному розвитку особистості сту-
дента, надати можливість реалізувати творчий потенціал, 
організувати пов но-
цінний відпочинок 
з урахуванням ін-
тересів і потреб мо-
лоді.

Художні колекти-
ви Молодіжного цен-
тру беруть активну 
участь у міських та 
всеукраїнських кон-
курсах художньої самодіяльності. Художній рівень мистець-
ких заходів постійно зростає, творчі майстерні колективів 
поповнюються новими учасниками. За участі студентів 
університету були організовані такі заходи, як «Дебют першо-
курсника», «Ідеальная пара», новорічний святковий бал, «Міс 
університет», міжнародний творчий конкурс серед студентів 
факультету з підготовки іноземних громадян тощо.

Діяльність волонтерів 
медичного університету

Майже протягом місяця в Україні тривав чемпіонат з фут-
болу Євро-2012. До нас завітала велика армія вболівальників, 
гостей, туристів, яких зустріли волонтери приймаючо-
го міста. До матчів чемпіонату Європи з футболу Харків 
підготував близько 2 тис. волонтерів, серед яких були сту-
денти Харківського національного медичного університету, 
адже саме вони допомагали лікарям і медичним сестрам.

ДОВІДКА
Волонтери Харківського національного медичного 

університету під час Євро-2012 працювали за такими на-
прямками:

• чергували у бригадах швидкої допомоги 40 волонтерів-
помічників лікарів;

• у фан-зоні чергували 18 волонтерів приймаючого міста 
і 18 волонтерів-помічників лікарів;

• у аеропорту – 8 волонтерів-помічників лікарів;
• у медичному пункті залізничного вокзалу Харків-

пасажирський чергували у піших патрулях і бригадах швидкої 
допомоги 12 волонтерів-помічників лікарів;

• на стадіоні «Металіст» знаходилися 27 волонтерів-
помічників лікарів, які чергували у піших патрулях, тимчасо-
вих медичних пунктах, бригадах швидкої допомоги та у сек-
торах серед вболівальників.
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СЛОВО ВЫПУСКНИКАМСЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

 «Беззаботная жизнь окончена, и те-
перь мы стоим на пороге взрослой жизни, 
что немного пугает. Но мы полны решимо-
сти и уверенности в своих знаниях».

Âûïóñêíèêè ²²² ìåäôàêóëüòåòà

«У меня двоякое ощущение: шесть лет 
отданы не только учебе, но и обществен-
ной жизни университета. Жаль со всем 
этим прощаться».

Äìèòðèé Ìîëîòÿãèí, ² ìåäôàêóëüòåò

«Кроме образования, из Украины уве-
зу красивую жену, любовь к стране и на-
циональной кухне. А если серьезно, то в 
университете получил хорошие знания и 

понял, что хочу стать офтальмологом. У 
меня большие планы на будущее, хочу ра-
ботать по специальности».

Ðåäà Ôàäèð (Ìàðîêêî), V ìåäôàêóëüòåò

«Был очень счастлив, что поступил 
учиться в Харьковский национальный ме-
дицинский университет. Украина запом-
нилась мне прекрасной природой, наци-
ональной кухней, щедростью и душевной 
добротой людей, их умением всегда при-
йти на выручку. Хочется поблагодарить 
всех, кто помог мне стать врачом».

Ìàëèê Àëü-Çàâàõðåõ (Èîðäàíèÿ), 
V ìåäôàêóëüòåò

ДОВІДКА
У 2012 р. в університеті випустилося 

777 студентів (762 фахівця, 13 бакалаврів 
і 2 магістри), із них 41 – відмінники.

Минулого року стіни уні верситету 
залишили 230 студентів факультетів із 
підготовки іноземних громадян (141 – 
ви пускники лікувального факультету, 
39 – стоматологічного, 50 – англомовні), 
які повезли дипломи Харківської вищої 
медичної школи в 23 країни світу.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ ОБРАЗЦОВЫЙ МУЗЕЙ

Харьковс кий национальный медицинский универ ситет 
по праву счи тается одним из наибо лее престиж ных ме-
дицинских вузов 
Украины и стран 
СНГ. С 1805 года 
из стен нашей 
alma mater выпу-
скаются лучшие 
врачи, блестящие 
ученые с мировы-
ми именами, лау-
реаты междуна-
родных премий и 
гран-при. 

Безусловно, 
основная задача университета – обучение самой гуманной, 
динамично развивающейся из года в год профессии – ме-
дицине. Но в то же время существуют и другие направле-
ния деятельности студентов. Одним из самых необходи-
мых и интересных клубов является интеллектуальный клуб 
«Что? Где? Когда?», созданный 4 года назад, который объ-
единяет талантливых, способных логически мыслить сту-
дентов. За время существования клуба «Что? Где? Когда?» 
команды-сборные нашего университета стали грозой во 
всех турнирах интеллектуальных игр, что проходят на пер-
венстве Харькова, международных состя заниях. 

Музей истории Харьковского национального медицин-
ского университета создан в 1968 г. Он расположен в главном 
корпусе университета, общее количество музейных экспона-
тов составляет более 5 тыс. экземпляров. В 2011 г. приказом 
по Министерству образования и науки Украины за значитель-
ный вклад в дело вос-
питания ученической и 
студенческой молоде-
жи, преумножение на-
циональной культуры, 
сохранение историче-
ского наследия украин-
ского народа и Музей-
ного фонда Украины, 
пропаганду памятни-
ков истории, культуры 
и природы музею при-
своено звание «Образцовый музей».

В музейных экспозициях представлены документы и вещи, 
которые дают возможность проследить всю более чем 200-
летнюю историю Харьковской высшей медицинской школы. 
Это, в частности, книги, диссертации, дипломы, альбомы, ме-
дицинские инструменты, фотографии и другие экспонаты.

Время работы музея для экскурсий 9.00-16.00. Телефон 
для справок: 707-72-48. Директор музея – Жаннетта Николаев-
на Перцева.
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