
ШановнІ     абІтурІєнти!

Після закінчення школи перед вами 
постає питання: де продовжити навчан-
ня. Звичайно, ви мрієте про перспектив-
ну професію, яка є необхідною умовою 
для успішної кар’єри. Кожна людина рано 
чи пізно має відповісти на питання: ким 
я хочу стати, щоб досягти успіху в житті? 
Від правильної відповіді на це питання за-
лежить надзвичайно багато: повага з боку 
оточуючих, матеріальний добробут, а та-
кож особисте щастя.

Ви маєте гарну нагоду вступити до 
одного з найкращих медичних вишів 
України — університету, де існують 
власні традиції, звичаї і де кожен має 
всі можливості проявити себе, пізнати 
навколишній світ, слухати та бути почутим.

Обравши професію лікаря — одну 
з найблагородніших та найпрестижніших 
не лише в Україні, але й в усьому світі, —  
ви вирішили присвятити себе великій 
справі служіння людям. Ми прагнемо го-
тувати висококваліфікованих медичних 
працівників, яким можна було б довірити 
життя людей, дбаємо про виховання щи-
рих, ерудованих спеціалістів, здатних роз-
виватися й самовдосконалюватися. Пре-
рогативою нашого навчального закла-
ду є самореалізація кожного випускни-
ка як відмінного фахівця, адже навчан-
ня в царині медицини — це складний, 
але цікавий шлях, результатом якого має 
стати не лише формування майбутнього 
професіонала, а й молодої людини з висо-
кими моральними якостями.

Харківський національний медич-
ний університет — найстаріша вища ме-
дична школа України. Нині це сучасний 
багатопрофільний навчальний заклад 
із потужною науковою та матеріально-
технічною базою, що нараховує 6 на-
вчальних науково-виробничих об’єднань. 
У складі ХНМУ 68 кафедр, понад 800 нау-
ково-педагогічних працівників, які за-
ймаються вирішенням важливих питань 
сучасної медичної науки й практики охоро-
ни здоров’я. Численні наукові дослідження 
мають світову новизну, про що свідчать 
патенти США, Китаю, Німеччини. 

Університет пишається тим, що се-
ред його викладачів були вчені, які зро-
били значний внесок у розвиток світової 
медичної науки, і в наші дні спільні зусил-
ля професорсько-викладацького складу, 
студентів та співробітників спрямовані на 
продовження створення історії сьогоден-
ня.

З огляду на істотні досягнення як у 
нашій країні, так і на міжнародній арені,  

університет протягом багатьох років 
входив (один з України) до десяти ви-
щих навчальних медичних закладів, під- 
порядкованих МОЗ СРСР, і готував ме- 
дичні кадри для багатьох колишніх ра-
дянських республік. І сьогодні Харківський 
національний медичний університет є од-
ним із провідних медичних ВНЗ країни. 
Це підтверджується результатами різних 
рейтингів вищих навчальних закладів 
освіти України, які проводяться впро-
довж багатьох років на державному і між-
народному рівнях. 

Дорогі друзі! Обрання вищого на-
вчального закладу — перший крок у до-
росле життя. Проте студентські роки — це 
не тільки навчання, а й якість і стиль вашо-
го життя — яскравого та насиченого. Здо-
бувайте знання наполегливо й натхнен-
но, адже в університеті створені всі умо-
ви для успішного навчання, проведення 
науково-дослідних робіт, набуття практич-
них навичок професії лікаря та всебічного 
розвитку. У кожного з вас є реальний шанс 
приєднатися до тих, хто вже зробив вибір 
на користь власного професійного успіху.

14–16 листопада 2013 р. 
у приміщенні Національного 
центру ділового та культурно-
го співробітництва «Український 
дім» відбулася XXIV Міжнародна 
спеціалізована виставка «Осві-
та та кар’єра — День студен-
та 2013». На виставці були пре-
зентовані вітчизняні та закор-
донні навчальні заклади, моло-
діжні програми, програми обмі-
ну, проведено семінари та круглі 
столи з питань розвитку системи 
освіти тощо. 

Харківський національний 
медичний університет презен-
тував на виставці свої досягнен-
ня та отримав Гран-прі у номі-
нації «Інформаційні IT-технології 
у вищому навчальному закладі» 
та Почесне звання «Лідер націо-
нальної освіти» за багаторіч- 
ну інноваційну педагогічну ді-
яльність з модернізації освіти 
в Україні.

В університеті 7 фа ку ль - 
тетів: І медичний, ІІ медич-
ний, ІІІ медичний, IV медич-
ний, стоматологічний, V медич-
ний і VI медичний факультети 
з підготовки іноземних студен-
тів, які випускають лікарів за 
на вчально-кваліфікаційним рів - 
нем спеціаліст зі спеціа ль-
ностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія», «Медико-профілак-
тична справа», «Сто матологія», 
де навчається понад 7000 сту- 
дентів, інтернів, магістрів, 
клінічних ординаторів, аспі-
рантів і докторантів, серед яких 
понад 3 000 іноземних грома-
дян з 85 країн світу.

Освіта та кар’єра 
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Студент крІзь чаС І проСтІр навчання

ПрОфессия

1 вересня традиційним парадом вищих навчальних закладів відкрилася загально-
міська подія посвяти в студенти «Галактика – Студентство 2013». По площі Свободи уро-
чистою ходою пройшли колони студентів і викладачів декількох десятків ВНЗ Харкова, 
у тому числі й Харківського національного медичного університету. Колону ХНМУ очолив 
ректор професор Володимир Лісовий.

Бути лікарем — не тільки велика честь, 
але й велика відповідальність

Наш перший серйозний вибір

Профессий бессчетное количество, 
и, как мы знаем, все они важны и нужны. 
У каждой профессии есть своя специфи-
ка, ценности и герои. И конечно же, прак-
тически у каждой профессии есть свой 
праздничный день — собственный про-
фессиональный праздник. Думаю, не 
найдется ни одного человека, который 
носит белый халат и не знает, что ежегод-
но в третье воскресенье июня страна от-
мечает День медицинского работника. 

Этот день посвящен не только врачам 
и медсестрам, а еще и тем, кто оказывает огромную помощь медицинской науке, тем 
самым помогая спасать жизни и сохранять здоровье: разработчикам оборудования для 
диагностики и лечения заболеваний, то есть инженерам и технологам, а также химикам, 
биологам, лаборантам, санитарам и многим другим. В этот праздник свою значимость 
особо ощущают все работники отрасли — это прекрасный повод еще раз вспомнить об 
успехах и достижениях, проникнуться чувством гордости за свою профессию. Следует 
отметить, что на календаре есть еще один день, имеющий отношение к здравоохране-
нию, — Международный день врача. По инициативе ВОЗ ООН день солидарности и ак-
тивных действий врачей всего мира отмечается в первый понедельник октября. 

«...Они поняли свое назначение на земле. Они — врачи! Они будут стоять и двигаться 
в разных местах земного шара, куда они попадут, с главной и единственной целью — от-
бивать атаки болезней и смерти от людей, от веселых, беспокойных, мудрых, сплочен-
ных в одну семью существ. Все остальное второстепенно. Они — врачи!» (В. Аксенов).

оля Загора, студкор 

Они — врачи!

УрОчиста хОда

30 серпня 2013 року 689 майбутніх 
медиків, які вступили до Харківського 
національного медичного університету, 
пройшли урочисту посвяту в студенти й 
заприсягли завзято вчитися, плідно пра-
цювати для того, щоб незабаром стати 
висококласними професіоналами своєї 
справи.

За традицією на святі першокурсники 
вшанували пам’ять викладачів і студентів, 
що віддали своє життя, захищаючи 
Вітчизну у роки війни, поклали квіти до 
меморіалу.

«Галактика – Студентство 2013»
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ПершОкУрсник

Ми обрали найвідповідальнішу та най-
гуманнішу з професій, і сьогодні перед 
нами відкривається широка дорога у про-
фесійне майбутнє.

Нам пощастило обрати  медицину в 
дуже цікавий період її розвитку, в період її 
вдосконалення. На наших очах відкрива-
ються нові сімейні амбулаторії, універси-
тетські клініки, реорганізується екстрена та 
невідкладна допомога. І ми можемо лише 
пишатися, що не сьогодні-завтра наші знан- 
ня, наші навички стануть у нагоді, і ми залу-
чимось до цих новітніх реформ.

Ми всі дуже різні: хтось нещодавно за-
кінчив школу та зробив свій перший сер-
йозний вибір, хтось ще змалечку зрос-
тав та формувався в медичній атмосфе-
рі, хтось завершив свій внутрішній пошук 
і наразі свідомо дійшов до майбутньої про-
фесії, хтось вже має досвід роботи у ме-
дицині. Так, всі ми різні, та найважливіше, 
що нас єднає — це прагнення стати висо-
кокласними фахівцями, здобути потрібні 
знання та навички в стінах славетного ви-
щого навчального закладу — Харківсько-
го національного медичного університету, 
який має вікові історичні традиції та світове 
визнання, науковці якого сформували осо-
бливу Харківську школу медичної науки.

Максим Гончаренко

Шановні добродії!
Я щасливий довідатися (з Інтернету) 

про успіх, якого досягла моя alma mater, 
пройшовши шлях від медичного інституту 
до національного медичного університету. 
Я просто вражений.

Я з Непалу. Закінчив інститут за спеці-
альністю «Лікувальна справа» в 1989 році. 
Потім пройшов післядипломне навчання 
з акушерства та гінекології, але я не працю-
вав за цим фахом, а одержав ступінь PhD 
з клінічної нейрофізіології. Зараз я про-
фесор і завідувач кафедри основ клініч-
ної фізіології в Інституті медичних наук 
BP Koirala, м. Дхаран, Непал. Я викладаю, 
обслуговую пацієнтів і займаюся науковою 
роботою. Я також закінчив Феймер інститут 
у США (Фонд поширення міжнародної ме-
дичної освіти й досліджень під егідою 
ECFMG), де навчався у 2007–2009 роках. 
Як вчений я побував у багатьох країнах, 
і все це завдяки ХМІ (ХНМУ). Спасибі всім, 
хто навчав мене медицині в Харкові в 1983–
1989 роках.

бишну Пики Паудел

Лист-ПОдяка



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Харківський національний ме-

дичний університет оголошує прийом на 
підготовку фахівців з вищою освітою за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями, напря-
мами (спеціальностями), формами навчання 
відповідно до ліцензії в межах ліцензованого 
обсягу (див. додаток 1), у тому числі у від-
окремленому структурному підрозділі — ме-
дичному коледжі Харківського національно-
го медичного університету (далі — медичний 
коледж ХНМУ, див. додаток 9):

◦ молодший спеціаліст (денна форма 
навчання) за спеціальностями: 5.12010101 – 
Лікувальна справа, 5.12010102 – Сестринсь-
ка справа, 5.12010105 – Акушерська справа;

◦ бакалавр за спеціальностями: 
6.120101 – Сестринська справа (денна та 
вечірня форми навчання), 6.120102 – Лабо-
раторна діагностика (денна форма навчан-
ня);

◦ спеціаліст (денна форма навчання) 
за спеціальностями: 7.12010001 – Ліку-
вальна справа, 7.12010002 – Педіатрія, 
7.12010003 – Медико-профілактична спра-
ва, 7.12010005 – Стоматологія;

◦ магістр (денна форма навчання) 
за спеціальностями: 8.12010006 – Се-
стринська справа, 8.12010007 – Ла-
бораторна діагностика, 8.18010018 – 
Адміністративний менеджмент.

Прийом абітурієнтів на спеціальності, 
термін дії ліцензії на які закінчується 
01.07.2014 року, буде здійснюватися за умо-
ви проходження акредитації.

1.2. До ХНМУ приймаються громадяни 
України, іноземці, а також особи без грома-
дянства, які проживають на території України 
на законних підставах, мають відповідний 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 
та виявили бажання здобути вищу освіту. 
Іноземці та особи без громадянства, які пе-
ребувають в Україні на законних підставах, 
мають право на здобуття вищої освіти, 
крім права на здобуття вищої освіти за 
рахунок коштів Державного бюджету 
України, місцевих бюджетів, якщо інше 
не встановлено міжнародними догово-
рами, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України. Прийом 
до ХНМУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні 
здійснюється за конкурсом незалежно від 
джерел фінансування.

Впровадження освітньої діяльності у Харківському національному медичному університеті (далі — ХНМУ) здійснюється 
відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки, серія АЕ № 270274 від 07.05.2013 року, термін дії якої на напрям 1201 – «Ме-
дицина», підготовка спеціалістів за спеціальностями: 7.12010001 – Лікувальна справа, 7.12010002 – Педіатрія, 7.12010003 – 
Медико-профілактична справа, 7.12010005 – Стоматологія – 01.07.2018 р.; підготовка магістрів за спеціальностями: 
8.12010007 – Лабораторна діагностика – 01.07.2019 р.; 8.12010006 – Сестринська справа – 01.07.2015 р.; підготовка 
бакалаврів за спеціальностями: 6.120101 – Сестринська справа – 01.07.2019 р.; 6.120102 – Лабораторна діагностика – 
01.07.2021 р.; підготовка молодшого спеціаліста за спеціальностями: 5.12010102 – Сестринська справа, 5.12010105 – Аку-
шерська справа – 01.07.2015; за спеціальністю 5.12010101 – Лікувальна справа – 01.07.2014 р.; підготовка іноземних грома-
дян за спеціальностями: 7.12010001 – Лікувальна справа, 7.12010005 – Стоматологія – 01.07.2018 р.; підготовка іноземних 
громадян за базовою акредитованою спеціальністю 5.12010102 – Сестринська справа – 01.07.2017; підготовка до вступу 
у вищі навчальні заклади громадян України; підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади – 01.07.2018 р., 
а також за напрямом 1801 «Специфічні категорії» підготовка магістрів за спеціальністю: 8.18010018 – Адміністративний 
менеджмент – 01.07.2019 р.

Правила прийому до Харківського національного медичного університету в 2014 році (далі — Правила прийому)  розроблені 
Приймальною комісією ХНМУ (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України 
в 2014 році (далі — Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 
та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Харківського національного медичного університету

1.3. Для вступників до ХНМУ, які по-
требують поселення у гуртожиток під час 
вступу, надається 2030 місць (5 сучас-
них студентських гуртожитків та 16 кімнат 
у міжвузівському сімейному гуртожитку 
м. Харкова). Гуртожитки розташовані 
у «спальних» районах м. Харкова з розви-
нутою інфраструктурою та гарним транс-
портним забезпеченням (метро, трам-
вай, тролейбус, автобус, маршрутне таксі). 
Необхідний час щоб дістатися від гуртожит-
ку до навчальних корпусів складає від 20 до 
40 хвилин. Студенти в гуртожитку прожива-
ють по 2–3 особи в одній кімнаті.

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

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшо-
го спеціаліста за денною формою навчан-
ня за спеціальністю 5.12010101 – Лікувальна 
справа приймаються особи з базовою за-
гальною середньою освітою (з одночас-
ним здобуттям повної загальної середньої 
освіти), за спеціальністю 5.12010105 – Аку-
шерська справа приймаються особи з пов-
ною загальною середньою освітою, за спе- 
ціальністю 5.12010102 – Сестринська спра-
ва приймаються особи з базовою (з од-
ночасним здобуттям повної загальної 
середньої освіти) та повною загальною се-
редньою освітою.

2.2. На навчання до ХНМУ для здобут-
тя освітньо-кваліфікаційного рівня бакалав-
ра, спеціальність 6.120102 – Лабораторна 
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 фор-
ми навчання) приймаються особи, які ма-
ють освітньо-кваліфікаційний рівень мо-
лодшого спеціаліста напряму «Медицина» 
(за спеціальностями 5.12010101 – Лікувальна 
справа, 5.12010102 – Сестринська справа, 
5.12010105 – Акушерська справа).

2.4. На навчання до ХНМУ для здобут-
тя освітньо-кваліфікаційного рівня спеці-
аліста за спеціальностями 7.12010001 – 
Лікувальна справа, 7.12010002 – Педіатрія, 
7.12010003 – Медико-профілактична спра-
ва, 7.12010005 – Стоматологія (денна фор-

ма навчання) приймаються особи з повною 
загальною середньою освітою.

2.5. На навчання до ХНМУ для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня ма-
гістра за спеціальністю 8.1201006 – Се-
стринська справа приймаються особи, які 
мають освітньо-кваліфікаційний рівень ба-
калавра напряму «Медицина» (за спеці-
альністю 6.120101 – Сестринська справа); 
за спеціальністю 8.1201007 – Лаборатор-
на діагностика приймаються особи, які ма-
ють освітньо-кваліфікаційний рівень бака-
лавра напряму «Медицина» (за спеціальніс-
тю 6.120102 – Лабораторна діагностика); 
за спеціальністю 8.18010018 – Адміні-
стративний менеджмент приймаються 
особи, які мають освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста напряму «Медицина». 
Прийом на підготовку фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня магістра на осно-
ві здобутого освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра (спеціаліста) здійсню-
ється за кошти фізичних (юридичних) 
осіб. 

2.6. ХНМУ приймає на другий 
курс (з нормативним терміном навчан-
ня на вакантні місця) осіб, які здобули 
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). При-
йом на навчання на основі раніше здобуто-
го освітньо-кваліфікаційного рівня на дру-
гий курс проводиться за результатами 
фахового випробування (письмового ви-
пробування за тестовими технологіями) без 
подання сертифікатів зовнішнього незалеж-
ного оцінювання. Програми фахових випро-
бувань визначає   університет. 

Для отримання освітньо-кваліфікацій-
ного рівня спеціаліста за спеціальністю «Лі- 
кувальна справа» (7.12010001) приймаються 
особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодшого спеціаліста напряму під-
готовки «Медицина», спеціальність «Ліку-
вальна справа» (5.12010101), «Сестринська 
справа» (5.12010102).

Для отримання освітньо-кваліфіка-
ційного рівня спеціаліста за спеціальністю 
«Стоматологія» (7.12010005) приймаються 
особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодшого спеціаліста напряму 
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підготовки «Медицина», спеціальності «Стоматологія» (5.12010104) 
та «Стоматологія ортопедична» (5.12010106).

ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умов виконання 
вступниками вимог, визначених розділами ІV, V, VI Правил прийому 
до ХНМУ в 2014 році.

2.7. ХНМУ приймає на другий курс (з нормативним терміном 
навчання на вакантні місця) для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра за спеціальністю «Лабораторна діагностика» 
(6.120102) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень мо-
лодшого спеціаліста за спеціальностями галузі знань 1201 «Меди-
цина» (див. додаток 3). Прийом на навчання на основі раніше здо-
бутого освітньо-кваліфікаційного рівня на другий курс проводиться 
за результатами фахового випробування (письмового випробування 
за тестовими технологіями) без подання сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання. Програми фахових випробувань визначає 
університет. 

ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання 
вступниками вимог, визначених розділами ІV, V, VI Правил прийому 
до ХНМУ в 2014 році.

2.8. ХНМУ приймає на третій курс (з нормативним терміном 
навчання на вакантні місця) для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра за спеціальністю «Лабораторна діагностика» 
(6.120102) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень мо-
лодшого спеціаліста за спеціальністю «Лабораторна діагностика» 
(5.12010201) (див. додаток 3). Прийом на навчання на основі рані- 
ше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня на третій курс прово-
диться за результатами фахового випробування (письмового ви-
пробування за тестовими технологіями) без подання сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання. Програми фахових випробу-
вань визначає університет. 

ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умов виконання 
вступниками вимог, визначених розділами ІV, V, VI Правил прийому 
до ХНМУ в 2014 році.

2.9. ХНМУ має право приймати на навчання осіб, які здобули ба-
зову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у ме-
жах вакантних місць ліцензованого обсягу. 

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 здобува-
ти вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закла-
дах 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 кому-
нальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втра-
тив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за от-
риманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками 
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 (19 липня, 4 серпня, 7 серпня, 11 серпня 2014 р. 
з 9.00 до 18.00), 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 (наприклад, 
оприлюднення рейтингових списків і т.д.).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурс-
ний 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 

спеціаліста, спеціальність «Лікувальна 
справа», «Стоматологія» та освітньо-
кваліфікаційний рівень бакалавра, 

спеціальність «Лабораторна діагностика»)
вступники на основі освіти

молодшого спеціаліста

Початок прийому 
заяв та документів 1 липня 2014 року

Закінчення прийо-
му заяв та докумен-
тів від осіб, які ма-
ють право складати 
вступні випробуван-
ня, що проводить ви-
щий навчальний за-
клад

18.00 година 19 липня 2014 року

Закінчення прийому 
заяв та документів 
від осіб, які не скла-
дають вступних ви-
пробувань і не прохо-
дять творчі конкурси

12.00 година 31 липня 2014 року

Строки проведення 
вищим навчальним 
закладом вступних 
випробувань

21–31 липня 2014 року

Термін оприлюднен-
ня рейтингового спи-
ску вступників із за-
значенням рекомен-
дованих до зараху-
вання на місця дер-
жавного замовлення

перший – не пізніше 12 години  
1 серпня 2014 року

другий – не пізніше 12 години  
5 серпня 2014 року

третій – не пізніше 12 години  
8 серпня 2014 року

Закінчення строку 
вибору вступниками 
місця навчання

перший – о 18.00 годині 4 серпня 2014 р.
другий – о 18.00 годині 7 серпня 2014 р.
третій – о 18.00 годині 11 серпня 2014 р.

Терміни зарахування 
вступ ників

за державним замовленням — не пізніше 15.00 
години 12 серпня 2014 р.;
за кошти фізичних та юридичних осіб — 
після зарахування на місця держав-
ного замовлення відповідного напряму 
(спеціальності) — не пізніше 26 серпня 2014 р.

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що прово-
дить ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників 
на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться 
в такі строки:

Етапи вступної 
кампанії

Денна форма навчання
(освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста, спеціальність «Лікувальна 
справа», «Стоматологія» та освітньо-
кваліфікаційний рівень бакалавра, 

спеціальність «Лабораторна діагностика»)
вступники на основі освіти

молодшого спеціаліста 
Початок прийому 
заяв та документів 1 липня 2014 року

Закінчення прийому 
заяв та документів 
від осіб, які мають 
складати фахові ви-
пробування, що про-
водить ХНМУ

18.00 година 19 липня 2014 року

Строки проведення 
ХНМУ фахових ви-
пробувань

21–31 липня 2014 року

Термін оприлюднен-
ня рейтингового спи-
ску вступників із за-
значенням рекомен-
дованих до зараху-
вання на місця дер-
жавного замовлення

перший – не пізніше 12 години  
1 серпня 2014 року

другий – не пізніше 12 години  
5 серпня 2014 року

третій – не пізніше 12 години  
8 серпня 2014 року

Закінчення строку 
вибору вступниками 
місця навчання

перший – о 18.00 годині 4 серпня 2014 р.
другий – о 18.00 годині 7 серпня 2014 р.
третій – о 18.00 годині 11 серпня 2014 р.

Терміни зарахування 
вступ ників

за державним замовленням — не пізніше 15.00 
години 12 серпня 2014 р.;
за кошти фізичних та юридичних осіб — після 
зарахування на місця державного замов-
лення відповідного напряму (спеціальності) — 
не пізніше 26 серпня 2014 р.

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що прово-
дить ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників 
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на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста про-
водиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна та вечірня форма навчання
(освітньо-кваліфікаційний рівень бакалав-
ра, спеціальність «Сестринська справа»)

вступники на основі освіти
молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та 
документів 1 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв 
та документів від осіб, які 
мають складати фахові 
випробування, що прово-
дить ХНМУ

18.00 година 19 липня 2014 року

Строки проведення 
ХНМУ фахових випро-
бувань

21–31 липня 2014 року

Термін оприлюднен-
ня рейтингового списку 
вступників із зазначен-
ням рекомендованих до 
зарахування на місця 
державного замовлення

перший – не пізніше 12 години  
1 серпня 2014 року

другий – не пізніше 12 години  
5 серпня 2014 року

третій – не пізніше 12 години  
8 серпня 2014 року

Закінчення строку вибо-
ру вступниками місця на-
вчання

перший – о 18.00 годині 4 серпня 2014 р.
другий – о 18.00 годині 7 серпня 2014 р.
третій – о 18.00 годині 11 серпня 2014 р.

Терміни зарахування 
вступ ників

за державним замовленням — не пізніше 
15.00 години 12 серпня 2014 р.;
за кошти фізичних та юридичних осіб — 
після зарахування на місця держав-
ного замовлення відповідного напря-
му (спеціальності) — не пізніше 26 серпня 
2014 р.

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

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання
(освітньо-кваліфікаційний рівень 

магістра)

вступники на основі освіти ба-
калавр та спеціаліст

Початок прийому заяв та 
документів 1 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв 
та документів від осіб, які 
мають складати фахові 
випробування, що прово-
дить ХНМУ

26 липня 2014 року

Строки проведення 
ХНМУ фахових випро-
бувань

28–31 липня 2014 року

Термін оприлюднен-
ня рейтингового списку 
вступників

1 серпня 2014 року

Терміни зарахування 
вступ ників

за кошти фізичних та юридичних осіб —  
не пізніше 26 серпня 2014 року

4.6. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний 
відбір та зарахування на навчання вступників, які здобули базову або 
повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бака-
лавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакант-
них місць ліцензованого обсягу проводиться в строки відповідно до 
пункту 4.2 цих Правил прийому.

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

до ХНМУ (далі — заява) в паперовій або в електронній 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. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або  
електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних 
закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три 

спеціальності) у кожному з них. Заяви до вищого навчального закла-
ду на певний напрям підготовки (спеціальність) на різні форми на-
вчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом по-
дання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначен-
ням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється 
уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосе-
редньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим 
навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до мо-
менту включення вступника до списків рекомендованих до зараху-
вання на навчання за умови допущення технічної помилки під час вне-
сення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом 
про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасо-
вана заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється 
в Єдиній базі.

5.3. У заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на на-
вчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) 
або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) 
та форму навчання.

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

- документ, що засвідчує особу та громадянство (відповідно до 
статті 5 Закону України «Про громадянство України»), військовий кви-
ток або посвідчення про приписку (для юнаків, які досягли 17-річного 
віку), свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають па-
спорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

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

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

- медичну довідку за формою 086-о (оригінал).

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

5.5. 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 оцінюван-
ня (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 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це ви-
кликано особливими умовами зарахування за відповідними напря-
мами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, 
визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийнят-
тя приймальною комісією першого рішення про рекомендуван-
ня вступників до зарахування.

5.6. Вступники мають право подавати сертифікат зов- 
нішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або 
сертифікати чи їх дублікати, видані у 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 
або 2008 роках.

5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами прий-
мальною (відбірковою) комісією ХНМУ або в установленому законо-
давством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів 
не розглядаються.

5.8. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) 
зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що 
засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у ХНМУ, 
серед яких:

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

- особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку за-
хворювань, що можуть бути перешкодою для проходження гро-
мадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затверджено-
му наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 
охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, 
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня  
2008 року за № 189/14880.
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5.9. Особи з обмеженими фізичними 
можливостями (інваліди І та ІІ груп, 
діти-інваліди) подають документи, що 
підтверджують їх право брати участь у кон-
курсі за результатами зовнішнього неза-
лежного оцінювання або за результатами 
вступних екзаменів з конкурсних предметів 
у ХНМУ за їх вибором. Вибір здійснюється 
вступником під час подання документів.

5.10. Особи, які здобули повну загаль-
ну середню освіту у 2007 році і раніше, по-
дають документи, що підтверджують їх пра-
во брати участь у конкурсі за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання або за 
результатами вступних екзаменів з конкурс-
них предметів у ХНМУ за їх вибором. Вибір 
здійснюється вступником під час подання 
документів.

5.11. Громадяни України, які у 2014 ро- 
ці здобули повну загальну середню освіту 
за кордоном, 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 вибо-
ром. Вибір здійснюється вступником під час 
подання документів.

5.12. Заяви в електронному вигляді ма-
ють право подати вступники, які бажають 
взяти участь у конкурсному відборі на основі 
атестата про повну загальну середню освіту, 
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього 
незалежного оцінювання з конкурсних 
предметів, визначених правилами прийому 
до ХНМУ.

5.13. Заява в електронній формі 
подається шляхом заповнення вступни-
ком електронної форми в режимі онлайн та 
розглядається приймальною комісією ви-
щого навчального закладу згідно з Поряд-
ком подання та розгляду заяв в електронній 
формі на участь у конкурсному відборі до ви-
щих навчальних закладів, затвердженим на-
казом Міністерства освіти і науки України від 
29 жовтня 2013 року № 1510.

5.14. Вступники, які подають сер-
тифікат з кількістю балів з визначених 
предметів нижче встановленої Умовами 
прийому та Правилами прийому до ХНМУ 
мінімальної кількості балів, до участі у кон-
курсному відборі не допускаються і на на-
вчання не зараховуються (крім випадків, 
передбачених п’ятим абзацом пункту 
6.1 розділу VI цих Правил прийому).

5.15. Приймальна комісія здійснює 
перевірку достовірності даних, поданих 
вступником для участі у конкурсному відборі 
за допомогою Єдиної бази. 

Письмове підтвердження Адмініст-
ратора (розпорядника) Єдиної бази про 
недостовірність інформації, поданої вступ-
ником до вищого навчального закладу, 
є підставою для відмови в участі у конкурс-
ному відборі та зарахуванні на навчання 
(анулювання наказу про зарахування).

5.16. Приймальна комісія здійснює 
перевірку середнього бала документа про 
освіту (обчислює в разі відсутності), ре-
зультат якої затверджується рішенням 
приймальної комісії і вноситься до Єдиної 
бази.

5.17.  Приймальна комісія розглядає 
заяви та документи вступників та приймає 
рішення про допуск до участі в конкурсному 

відборі для вступу на навчання до ХНМУ про-
тягом трьох робочих днів з дати реєстрації 
заяви в Єдиній базі або отримання 
результатів вступних екзаменів (фахових ви-
пробувань), але не пізніше 31 липня. Опри-
люднення відповідних рішень здійснюється 
на інформаційних стендах приймальної 
комісії та веб-сайті ХНМУ.

5.18. Факт ознайомлення вступника 
з Правилами прийому, наявною ліцензією 
і сертифікатом про акредитацію відповідно-
го напряму підготовки (спеціальності), 
а також надання ним згоди на оприлюд-
нення результатів зовнішнього незалеж-
ного оцінювання (вступних екзаменів) та 
наявності підстав для вступу поза конкур-
сом, обробку даних в Єдиній базі фіксується 
в заяві вступника і підтверджується його 
особистим підписом при поданні заяви 
у паперовій формі.

5.19. При прийнятті на навчання осіб, які 
подають документ про здобутий за кордо-
ном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний 
рівень, обов’язковою є процедура визнан-
ня і встановлення еквівалентності докумен-
та про здобутий освітній та/або освітньо-
кваліфікаційний рівень, що здійснюється 
Міністерством освіти і науки України від-
повідно до Порядку визнання і встанов-
лення еквівалентності в Україні документів 
про освіту, виданих навчальними заклада-
ми інших держав, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спор-
ту України від 28 травня 2012 року № 632, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 14 червня 2012 року за №  960/21272. 
Визнання і встановлення еквівалентності цих 
документів здійснюються протягом першого 
року навчання.

5.20. Приймальна комісія вищого на-
вчального закладу, до якого вступник подав 
заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його 
заяв, поданих до інших навчальних закладів.

5.21. Усі особи, які вступають до ХНМУ, 
проходять обстеження медичною 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 здобу-
вати вищу освіту, на підставі рекомендації 
медичної комісії при приймальній комісії 
не допускаються 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 загаль-
ної середньої освіти, які подають сертифі-
кати зовнішнього незалежного оцінювання 
(або їх копії) з відповідних загальноосвітніх 
предметів, визначених Переліком конкурс-
них предметів сертифікатів зовнішнього не-
залежного оцінювання (вступних випробу-
вань) відповідно до додатка 5:

- для здобуття освітньо-кваліфікацій-
ного рівня молодшого спеціаліста — не ниж-
че 124 балів з конкурсних предметів;

- для здобуття освітньо-кваліфікацій-
ного рівня бакалавра, спеціальність «Ла-
бораторна діагностика», ОКР спеціаліста, 
спеціальність «Медико-профілактична спра- 
ва» — не нижче 124 балів з непрофільних 

конкурсних предметів та не нижче 140 балів 
з профільних конкурсних предметів;

- для здобуття освітньо-кваліфікацій-
ного рівня бакалавра, спеціальність «Се-
стринська справа», ОКР спеціаліста спеці-
альностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», 
«Стоматологія», ОКР магістра всіх спеціаль-
ностей — не нижче 124 балів з непрофільних 
конкурсних предметів та не нижче 155 балів 
з профільних конкурсних предметів.

ХНМУ за рішенням приймальної комісії 
допускає до участі у конкурсному відборі 
для вступу на навчання вступника, який 
подає сертифікат зовнішнього незалежно-
го оцінювання, кількість балів якого з одного 
з непрофільних загальноосвітніх предметів, 
визначених правилами прийому до вищо-
го навчального закладу, нижче 124 балів, 
за умови, якщо кількість балів з профільного 
конкурсного предмета, зазначена у сер-
тифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, 
які на основі повної загальної середньої 
освіти вступають до ХНМУ для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, 
спеціаліста зараховуються бали сертифіката 
зовнішнього незалежного оцінювання (ре-
зультати вступних екзаменів) з трьох 
предметів за переліком, наведеним у додат-
ку 5 до цих Правил прийому. Перший та дру-
гий предмети є обов’язковими. Третій пред-
мет обирається вступником. Один конкурс-
ний предмет визначається як профільний 
(див. додаток 5). 

Для конкурсного відбору осіб, які 
на основі повної загальної середньої 
освіти вступають до ХНМУ для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, 
спеціаліста, конкурсний бал обчислюється 
шляхом додавання балів сертифіката з кон-
курсних предметів (вступних екзаменів), се-
реднього бала документа (додатка до доку-
мента) про повну загальну середню освіту 
та додаткових 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 та 
вноситься до Єдиної бази. Оцінки з доку-
мента про повну загальну середню освіту, 
які виставлені за 5-бальною шкалою, вра-
ховуються таким чином: «3» відповідає «6», 
«4» відповідає «9», «5» відповідає «12».  (При 
використанні інших шкал оцінювання по-
рядок перерахунку визначає приймальна 
комісія ХНМУ). Внесений до Єдиної бази за 
12-бальною шкалою середній бал автома-
тично переводиться у 200-бальну шкалу за 
таблицею відповідності середнього бала до-
кумента про повну загальну середню освіту, 
обрахованого за 12-бальною шкалою, зна-
ченням 200-бальної шкали, наведеною у до-
датку 7. 

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

6.3. При прийомі на навчання на основі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
для здобуття освітньо-кваліфікаційних 
рівнів магістра, а також при прийомі 
на навчання за скороченими термінами 
підготовки бакалавра, спеціаліста перелік 
показників конкурсного відбору, строки та 
порядок проведення фахових випробувань 
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визначаються правилами прийому до ХНМУ.

При прийомі на навчання на осно-
ві здобутого освітньо-кваліфікаційного рів-
ня молодшого спеціаліста для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бака-
лавра, спеціальність «Сестринська спра-
ва», «Лабораторна діагностика» конкурсний 
бал обчислюється шляхом додавання балів 
фахових випробувань з конкурсних предме-
тів (див. додаток 3) та середнього бала доку-
мента (додатка до документа) про здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшо-
го спеціаліста. Результати фахових випро-
бувань з конкурсних предметів оцінюються 
за шкалою від 100 до 200 балів. 

При цьому середній бал докумен-
та про здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста обчис-
люється за 12-бальною шкалою з окру-
гленням до десятих частин бала, вноситься 
до Єдиної бази і переводиться у 200-баль-
ну шкалу. Оцінки з документа про здобут-
тя освітньо-кваліфікаційного рівня молод-
шого спеціаліста, які виставлені за 5-баль-
ною шкалою, враховуються таким чином: 
«3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» 
відповідає «12». (При використанні інших 
шкал оцінювання порядок перерахунку 
визначає приймальна комісія ХНМУ).

При прийомі на навчання на другий 
курс (з нормативним терміном навчан-
ня на вакантні місця) на основі здобутого 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, на визначену кількість місць для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста за умови вступу на споріднений 
напрям підготовки, конкурсний бал 
обчислюється шляхом додавання балів фа-
хових випробувань з конкурсних предметів 
(див. додаток 3) та середнього бала доку-
мента (додатка до документа) про здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшо-
го спеціаліста. Результати фахових випро-
бувань з конкурсних предметів оцінюються 
за шкалою від 100 до 200 балів. 

При цьому середній бал докумен-
та про здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста обчис-
люється за 12-бальною шкалою з окру-
гленням до десятих частин бала, вноситься 
до Єдиної бази і переводиться у 200-баль-
ну шкалу. Оцінки з документа про здобут-
тя освітньо-кваліфікаційного рівня молод-
шого спеціаліста, які виставлені за 5-баль-
ною шкалою, враховуються таким чином: 
«3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» 
відповідає «12». (При використанні інших 
шкал оцінювання порядок перерахунку 
визначає приймальна комісія ХНМУ).

Для вступників на освітньо-ква-
ліфікаційний рівень магістра на основі 
базової та повної вищої освіти конкурсний 
бал обчислюється як сума результату фахо-
вого випробування з конкурсних предметів 
(див. додаток 4), вступного екзамену 
з іноземної мови та середнього бала дипло-
ма бакалавра (спеціаліста). Результати фа-
хових випробувань з конкурсних предметів 
та вступного екзамену з іноземної мови 
оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

6.4. При прийомі на навчання осіб, які 
здобули базову або повну вищу освіту, для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра за іншим напрямом підготовки 
(спеціальністю) у межах вакантних місць 
ліцензованого обсягу конкурсний відбір 

відбувається відповідно до пункту 6.2 цих 
Правил прийому. 

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які 
вступають для здобуття освітньо-кваліфіка-
ційного рівня бакалавра, спеціаліста на 
основі здобутого освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста, та здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на 
основі базової та повної вищої освіти, кон-
курсний бал вноситься до Єдиної бази.

6.6. Програми фахових випробувань 
для вступу на основі здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня розробляються і за-
тверджуються вищими навчальними закла-
дами не пізніше ніж за чотири місяці до по-
чатку прийому документів. 

6.7. Особи, не атестовані з української 
мови, подають сертифікат Українського 
центру оцінювання якості освіти з мови, 
оцінки з якої виставлені в документі 
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень (складають вступний екзамен з ура-
хуванням наявності відповідних педагогічних 
і науково-педагогічних кадрів, які є членами 
предметних (атестаційних) комісій).

Результат екзамену при вступі на 
основі повної загальної середньої освіти 
оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів 
і зараховується замість балів сертифіката 
з української мови та літератури.

6.8. Особи, які без поважних причин не 
з’явилися на вступні випробування у визна-
чений розкладом час, особи, знання яких 
було оцінено балами нижче встановлено-
го Правилами прийому мінімального рівня, 
а також особи, які забрали документи після 
дати закінчення прийому документів, до 
участі в наступних вступних випробуваннях 
та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань 
не допускається.

6.9. Апеляції на результати вступних 
екзаменів, що проведені ХНМУ, розглядає 
апеляційна комісія, склад та порядок роботи 
якої затверджуються наказом ректора ХНМУ. 

6.10. Рішенням приймальної комісії 
результати вступного екзамену з конкурс-
ного предмета щодо вступу на певний на-
прям підготовки (спеціальність) можуть бути 
зараховані для участі у конкурсному відборі 
на інший напрям підготовки (спеціальність) 
у даному вищому навчальному закладі.

6.11. Результати вступних екзаменів 
(фахових випробувань) враховуються тільки 
у тому навчальному закладі, у якому вони 
складались, за виключенням зарахування 
згідно з розділом ХVIІІ цих Правил прийому.

6.12. Відомості щодо результатів вступ-
них екзаменів (фахових випробувань) фор-
муються в Єдиній базі.

VII. ЦІЛЬОВИй ПРИйОМ  
ДО ХНМУ
7.1. Цільовий прийом організовується 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 29 червня 1999 року № 1159 «Про 
підготовку фахівців для роботи в сільській 
місцевості».

7.2. Особи, які вступають до вищих на-
вчальних закладів на підготовку за держав-
ним замовленням на умовах цільового при-
йому згідно з установленими квотами, до-
дають направлення, видане Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласними, 
Київською та Севастопольською міськими 

державними адміністраціями (для закладів 
I–II рівнів акредитації — відповідними ор-
ганами освіти районних, районних у містах 
Києві та Севастополі державних адмі-
ністрацій), а також міністерствами, інши- 
ми центральними органами виконавчої вла-
ди. 

7.3. Установлена квота не повинна пе-
ревищувати 25% обсягу державного за-
мовлення на підготовку фахівців з кожної 
спеціальності.

7.4. Учасники цільового прийому за-
раховуються на навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
за окремим конкурсом. 

7.5. Зарахування вступників, які 
мають цільове направлення, здійснюється за 
окремим конкурсом, який організовується 
за кожним напрямом підготовки (спе-
ціальністю) з урахуванням обсягу держав-
ного замовлення та встановленої квоти 
відповідним регіонам.

7.6. Особи, які не зараховані на цільові 
місця за окремим конкурсом, можуть брати 
участь у конкурсі відповідно до конкурсного 
бала загального рейтингового списку.

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 зазначе-
ними категоріями осіб затверджує голова 
приймальної комісії ХНМУ.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди 
не рекомендовані до зарахування на на-
вчання і які подали сертифікати зовнішнього 
незалежного оцінювання з конкурсних 
предметів з результатами, не нижчими пе-
редбачених Правилами прийому, 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 прийому за умо-
ви подання сертифіката (сертифікатів) 
зовнішнього незалежного оцінювання з кіль- 
кістю балів не нижче мінімального рівня для 
допуску до участі в конкурсному відборі 
учасники міжнародних олімпіад за умови, 
якщо вони вступають на напрями підготовки, 
для яких профільним є вступне випробуван-
ня з предмета, з якого вони брали участь 
у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагоро-
дженим дипломами I–II ступенів) IV ета-
пу Всеукраїнських учнівських олімпіад з ба-
зових предметів до конкурсного бала при 
вступі на основі повної загальної середньої 
освіти додатково нараховуються бали за 
умови, якщо вони вступають на напрями 
підготовки, для яких профільним є вступне 
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випробування з предмета, з якого вони є 
призерами, у тому числі:

екологія — при вступі на напрями 
(спеціальності), для яких профільними виз-
начено предмети «біологія», «хімія».

9.3. Призерам III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук 
України додатково нараховуються бали 
відповідно до секції, з якої вступник брав 
участь у конкурсі-захисті, відповідно до 
напрямів підготовки. При вступі до ХНМУ 
для навчання за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавра (спеціаліста) додатково 
зараховуються бали призерам — особам, 
нагородженим дипломами І–ІІІ ступеня — 
ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких робіт учнів — членів 
МАН України за наступними секціями науко-
вих відділень Малої академії наук України — 
медицина, загальна біологія, біологія люди-
ни, валеологія. 

9.4. Положення пунктів 9.1–9.3 цьо-
го розділу поширюються на осіб, які ма-
ють найкращі інтелектуальні досягнення за 
рішенням Експертної ради для визначен-
ня найкращих інтелектуальних досягнень 
дітей, прийнятим відповідно до Положен-
ня про Експертну раду для визначення най-
кращих інтелектуальних досягнень дітей, за-
твердженого наказом Міністерства освіти 
і науки України від 27 серпня 2013 року 
№ 1236, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 16 вересня 2013 року за 
№ 1596/24128, та відповідно до нака-
зу Міністерства освіти і науки України від 
26 квітня 2013 року № 467 «Про започатку-
вання у 2013 році Програми Президен-
та України для найталановитіших дітей 
«Інтелектуальне майбутнє України», учас-
ників міжнародних олімпіад, призерів IV ета- 
пу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських кон-
курсів-захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів — членів Малої академії наук України, 
що відбулися у поточному навчальному році, 
за переліком, визначеним Міністерством 
освіти і науки України. 

9.5. Величина додатково нарахованих 
балів встановлюється:

- особам, які мають найкращі інте- 
лектуальні досягнення, — 70 балів;

- особам, нагородженим дипломами 
I ступеня, — 50 балів;

- особам, нагородженим дипломами 
IІ ступеня, — 40 балів;

- особам, нагородженим дипломами 
IІІ ступеня, — 30 балів.

Додатково нараховуються бали лише за 
однією з перелічених вище підстав. 

X. ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОН-
КУРСОМ 

10.1. Поза конкурсом зараховуються:
- особи, яким відповідно до Закону 

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 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення 
виховання, навчання, соціального захи-
сту та матеріального забезпечення дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування»;

-  інваліди I та II груп та діти-інваліди 
віком до 18 років, яким не протипока-

зане навчання за обраним напрямом 
(спеціальністю), відповідно до Закону 
України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні»; 

- особи, яким відповідно до Зако-
ну України «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» надане таке 
право;

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

- діти військовослужбовців Зброй-
них сил України, інших військових форму-
вань, працівників правоохоронних органів, 
які загинули під час виконання службових 
обов’язків, відповідно до Указу Президен-
та України від 21 лютого 2002 року № 157 
«Про додаткові заходи щодо посилення тур-
боти про захисників Вітчизни, їх правового 
і соціального захисту, поліпшення військово-
патріотичного виховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та гірни-
чорятувальників, які загинули внаслідок ава-
рії, що сталася на орендному підприємстві 
«Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додат-
ком 4 до постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 09 січня 2008 року № 6 «Деякі питання 
соціального захисту членів сімей загиблих 
шахтарів та гірничорятувальників». 

10.2. Кількість місць для осіб, виз-
начених у пункті 10.1 цього розділу, 
встановлюється приймальною комісією 
ХНМУ за результатами моніторингу прове-
дення вступної кампанії попередніх років 
і складає 15% від обсягу державного замов-
лення з кожного напряму (спеціальності), 
виділеного вищому навчальному закла-
ду, але не менше одного місця. Зараху-
вання на ці місця відбувається за конкур- 
сом відповідно до конкурсного бала вступ-
ника.

10.3. Вступники, які належать до 
категорій, зазначених у пункті 10.1 цього 
розділу, не рекомендовані до зарахування 
на навчання на визначені місця згідно з пунк- 
том 10.2 цього розділу, мають право бра-
ти участь у конкурсі на загальних засадах 
відповідно до конкурсного бала. 

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

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

України «Про охорону дитинства» надане 
таке право;

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

- особи, яким відповідно до Указу Пре-
зидента України від 21.02.2002 № 157 «Про 
додаткові заходи щодо посилення турбо-
ти про захисників Вітчизни, їх правового 
і соціального захисту, поліпшення військово-
патріотичного виховання молоді» надане 
таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Пре-
зидента України від 12.09.2007 № 849 «Про 
рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України від 4 вересня 2007 року «Про 
основні напрями фінансового забезпе-
чення заходів щодо підвищення життєвого 
рівня населення у 2008 році» надане таке 
право;

- випускники старшої школи (повна за-
гальна середня освіта), нагороджені золо-
тою або срібною медаллю, при вступі на 

основі повної загальної середньої освіти; 
- випускники вищих навчальних закладів 

I–II рівня акредитації медичного профілю, які 
отримали диплом з відзнакою;

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

- військовослужбовці, звільнені в запас 
протягом останніх трьох років;

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

- абітурієнти, які мають більший стаж 
медичної роботи за фахом;

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

- випускники старшої школи, нагоро-
джені похвальними грамотами «За особли-
ві успіхи у вивченні з профільного пред-
мета (біологія)» у поточному навчальному 
році;

- вступники, які мають свідоцтво НВК 
з присвоєнням кваліфікації «Молодша ме-
дична сестра з догляду за хворими»;

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

- випускники старших шкіл медико-
біологічного профілю;

- вступники, які мають вищий середній 
бал атестата.

11.2. Право першочергового зараху-
вання надається за послідовністю, визначе-
ною пунктом 11.1 цих Правил прийому.

XII. ФОРМУВАННЯ ТА 
ОПРИЛюДНЕННЯ СПИСКУ 
ВСТУПНИКІВ, РЕКОМЕНДО-
ВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ  
12.1. Список вступників, які всту-

пають на умовах цільового прийому, 
впорядковується за конкурсним балом від 
більшого до меншого відповідно до порядку 
формування рейтингового списку без ура-
хування категорій вступників, визначених 
у розділах ІХ, Х, ХІ цих Правил прийому. 

12.2. Список вступників, рекомен-
дованих до зарахування, формується за 
категоріями в такій послідовності:

- вступники, які рекомендовані до зара-
хування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до зараху-
вання на місця цільового прийому;

- вступники, рекомендовані до зараху-
вання за результатами співбесіди;

- учасники міжнародних олімпіад;
- вступники, які рекомендовані до зара-

хування за конкурсом.
12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 

12.2 цього розділу категорії рейтинговий 
список вступників впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до 
меншого;

- з урахуванням права на першочерго-
ве зарахування при однаковому конкурсно-
му балі в порядку додержання підстав для 
його набуття.

12.4. У списку вступників, рекомендо-
ваних до зарахування, зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;
- конкурсний бал вступника;
- наявність підстав для вступу поза кон-

курсом;
- наявність підстав до зарахування 

на місця цільового прийому; 
- наявність підстав для зарахування 

за результатами співбесіди;
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- наявність підстав до зарахування як 
учасника міжнародних олімпіад;

- наявність права на першочергове за-
рахування.

12.5. Рейтингові списки вступників 
формуються приймальною комісією з Єди- 
ної бази та оприлюднюються шляхом роз-
міщення на інформаційних стендах прий-
мальних комісій. 

XIII. НАДАННЯ 
РЕКОМЕНДАЦІй 
ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ
13.1. Рішення про рекомендування до 

зарахування вступників на місця державно-
го замовлення приймальна комісія приймає 
у строк не пізніше 12.00 години 01 серпня та 
згідно з порядком формування конкурсного 
списку, визначеного у розділі ХII відповідно 
до конкурсного бала вступника від вищого 
до нижчого.

Формування списків рекомендованих 
до зарахування вступників здійснюється 
в Єдиній базі у межах обсягу державного 
замовлення, за його відсутності — у межах 
ліцензійного обсягу. Рекомендації до зара-
хування вступників на навчання за рахунок 
коштів фізичних та юридичних осіб надають-
ся після завершення зарахування вступників 
на місця державного замовлення. 

13.2. Приймальна комісія приймає 
рішення про рекомендування до зарахуван-
ня на навчання на місця державного замов-
лення у три етапи: у перший, п’ятий та вось-
мий дні після останнього дня прийому заяв.

Перший строк вибору вступниками 
місця навчання закінчується о 18.00 годині 
04 серпня. Оновлений список рекомен-
дованих до зарахування оприлюднюється 
не пізніше 12.00 години 05 серпня.

Другий строк вибору вступниками 
місця навчання закінчується о 18.00 годині 
07 серпня. Оновлений список рекомендо-
ваних до зарахування оприлюднюється не 
пізніше 12.00 години 08 серпня.

Третій строк вибору вступниками 
місця навчання закінчується о 18.00 годині 
11 серпня.

13.3. Офіційним повідомленням про 
надання рекомендацій до зарахування 
вважається оприлюднення відповідного 
рішення на стендах приймальних комісій ви-
щих навчальних закладів.

Рішення приймальної комісії про 
рекомендацію до зарахування також роз-
міщується на веб-сайті вищого навчально-
го закладу. 

Рекомендованим до зарахування вступ-
никам можуть надсилатись повідомлення за-
собами електронного та мобільного зв’язку 
відповідно до Правил прийому.

XIV. РЕАЛІЗАЦІЯ 
ПРАВА ВСТУПНИКІВ 
НА ВИбІР МІСЦЯ 
НАВЧАННЯ 
14.1. Особи, які подали заяви в па-

перовій або в електронній формі та беруть 
участь у конкурсному відборі, після прий-
няття приймальною комісією рішення про 
рекомендування до зарахування відповідно 
до строку, визначеного у пункті 13.1 розділу 
XIII цих Правил прийому, зобов’язані ви-
конати вимоги для зарахування на місця 
державного замовлення: подати осо-
бисто оригінали документа про освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додат-
ка до нього, медичної довідки, сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання та 
інших документів, передбачених Умова-
ми та Правилами прийому, до приймальної 
(відбіркової) комісії ХНМУ. Особи, які пода-
ли заяви в електронній формі, зобов’язані 
підписати власну електронну заяву, роздру-
ковану у приймальній комісії.

14.2. Особи, які в установлені строки, 
визначені у пункті 13.2 розділу XIII цих Пра-
вил прийому, не подали до приймальної 
(відбіркової) комісії оригінали докумен-
та про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень та додатка до нього, медичної 
довідки, сертифікатів зовнішнього незалеж-
ного оцінювання та інших документів, перед-
бачених Умовами та Правилами прийому (не 
виконали вимог для зарахування), втрача-
ють право зарахування на навчання за дер-
жавним замовленням, а також на навчання 
за рахунок державних пільгових довгостро-
кових кредитів.

XV. КОРИГУВАННЯ 
СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ  
ДО ЗАРАХУВАННЯ 
15.1. Коригування списку рекомендо-

ваних до зарахування здійснюється під час 
вибору вступниками місця навчання з одно-
часним внесенням відповідних відомостей 
до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 
14.1 розділу XIV цих Правил прийому.

15.2. Приймальна комісія анулює 
раніше надані рекомендації вступникам, 
які не виконали вимог для зарахування (не 
подали оригінали документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додат-
ка до нього, медичної довідки, сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання та 
інших документів, передбачених Умова-
ми та Правилами прийому, до приймальної 
(відбіркової) комісії ХНМУ), і надає 
рекомендації вступникам, наступним за рей-
тинговим списком.

Вступники, яким анульовано рекомен-
дацію до зарахування на місця державно-
го замовлення, не втрачають права участі 
у конкурсі на місця, що фінансуються за кош-
ти фізичних та юридичних осіб.

15.3. Рішення щодо участі вступни-
ка у конкурсі на навчання за рахунок коштів 
фізичних та юридичних осіб з числа тих, 
яким було анульовано рекомендацію до за-
рахування на навчання за державним за-
мовленням, приймається за заявою вступ-
ника, що подається до приймальної комісії 
ХНМУ.

15.4. Вступники, рекомендовані на на-
вчання за кошти фізичних та юридичних осіб, 
зобов’язані виконати вимоги для зарахуван-
ня відповідно до пункту 14.1 розділу XIV цих 
Правил прийому.

Договір із замовником щодо навчання за 
рахунок коштів фізичних та юридичних осіб 
укладається після видання наказу про зара-
хування.

Оплата навчання здійснюється згідно 
з договором, укладеним сторонами.

15.5. При одночасному навчанні за 
кількома формами (окрім двох денних) 
оригінали документа про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, додатка до ньо-
го державного зразка, а також оригінали 
сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання зберігаються у вищому навчаль-
ному закладі за місцем навчання за держав-
ним замовленням або за рахунок державних 
пільгових довгострокових кредитів протягом 
усього строку навчання.

При одночасному навчанні за двома 
освітньо-професійними програмами за на-
прямами або спеціальностями за місцем на-
вчання за кошти фізичних та юридичних осіб 
у вищому навчальному закладі зберігаються 
завірені копії документа державного зраз-
ка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень і додатка до нього, копії сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання. 
Зазначені копії документів зберігаються 
у вищому навчальному закладі протя-
гом строку навчання разом з оригіналом 
довідки вищого навчального закладу, в яко-
му зберігаються оригінали цих документів. 
Довідка видається на вимогу студен-
та вищим навчальним закладом, в якому 
зберігаються оригінали цих документів.

XVI. НАКАЗ
ПРО ЗАРАХУВАННЯ 
16.1. Накази про зарахування на на-

вчання видаються ректором ХНМУ на 
підставі рішення приймальної комісії. Нака-
зи про зарахування на навчання з додатками 
до них формуються в Єдиній базі відповідно 
до списків вступників, рекомендованих 
до зарахування, та оприлюднюються на 
інформаційному стенді приймальної комісії 
і веб-сайті ХНМУ у вигляді списку зарахо-
ваних у строки: за державним замовленням 
не пізніше 15.00 години 12 серпня; за кошти 
фізичних та юридичних осіб (за умови вико-
нання державного замовлення відповідного 
напряму (спеціальності) не пізніше 26 серп-
ня.

16.2. Рішення приймальної комісії про 
зарахування вступника може бути скасова-
не приймальною комісією у разі виявлення 
порушень законодавства з боку вступника, 
передбачених пунктом 19.5 розділу ХІХ цих 
Правил прийому. 

Вступники можуть бути відраховані з ви-
щого навчального закладу за власним ба-
жанням, про що видається відповідний на-
каз, який верифікується в Єдиній базі, а та-
ким особам повертаються документи, що 
подавались вступником.

На звільнене при цьому місце (місця) 
до початку навчальних занять може 
проводитись додатковий конкурсний відбір 
щодо зарахування осіб, у тому числі з іншого 
напряму підготовки (спеціальності) цього 
вищого навчального закладу, за умови збігу 
конкурсних предметів, у разі відсутності 
претендентів на зарахування з числа осіб, 
які брали участь у конкурсі на цей напрям 
підготовки (спеціальність).

16.3. Наказ про зарахування вступни-
ка на місце відрахованої особи видається 
за умови особистого виконання вступ-
ником вимог для зарахування відповідно 
до пункту 14.1 розділу XIV цих Правил при-
йому.

16.4. Рішення щодо зарахування вступ-
ника з оплатою його навчання за раху-
нок державного пільгового довгостроково-
го кредиту приймається за заявою вступ-
ника, що подається до приймальної комісії, 
на підставі результатів участі у конкурсі 
відповідно до встановленої вищому нав-
чальному закладу квоти.
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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 За-
конами України «Про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства»,  «Про за- 
кордонних українців», Указами Прези-
дента України від 25 березня 1994 року 
№ 112 «Про заходи щодо розвитку еконо-
мічного співробітництва областей Украї-
ни з суміжними прикордонними областя-
ми Російської Федерації» та від 03 червня 
1994 року № 271 «Про заходи щодо розви-
тку економічного співробітництва областей 
України з суміжними областями Республіки 
Білорусь і адміністративно-територіальними 
одиницями Республіки Молдова». Інозем-
ці, яким надаються державні стипендії за 
міжнародними договорами, загальнодер-
жавними програмами, іншими міжнарод-
ними зобов’язаннями України, прийма-
ються на навчання на підставі направлень 
Міністерства освіти і науки України в межах 
обсягу державного замовлення.

17.2. При вступі до ХНМУ закордонні 
українці, які отримали направлення на 
навчання від українських національно-
культурних товариств, користуються таки-
ми самими правами на здобуття освіти, що 
й громадяни України, за винятками, вста-
новленими Конституцією України, законами 
України чи міжнародними договорами, зго-
да на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України.

17.3. Іноземці та особи без громадян-
ства, які перебувають в Україні на законних 
підставах, мають право на здобуття вищої 
освіти на рівні з громадянами України, крім 
права на здобуття вищої освіти за раху-
нок коштів Державного бюджету України, 
місцевих бюджетів, якщо інше не встанов-
лено міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Ра-
дою України. 

17.4. Іноземці, які здобули повну за-
гальну середню освіту у закордонних шко- 
лах з вивченням української мови, 
та закордонні українці, статус яких 
підтверджено посвідченням закордонного 
українця, зараховуються у межах установ-
лених квот до вищих навчальних закладів 
України за результатами співбесіди з 
предметів, передбачених правилами при-
йому до вищого навчального закладу за 
рекомендаціями дипломатичних уста-
нов України за кордоном або українських 
національних культурних товариств.

17.5. Особа, яку визнано біженцем або 
особою, яка потребує додаткового  захисту, 
має рівне з громадянами України право на 
здобуття вищої освіти.

17.6. На підставі Указу Президен-
та України від 25.03.1994 р. №112/94 
«Про заходи щодо розвитку економічного 
співробітництва областей України із 
суміжними прикордонними областями 
Російської Федерації» Міністерством охо-
рони здоров’я України для ХНМУ визначе-
на квота в чотири місця за спеціальністю 
«Лікувальна справа» на навчання громадян 
з Бєлгородської області Російської Феде-
рації на місця державного замовлення.

17.7. Вступники з числа грома-
дян з Бєлгородської області Російської 
Федерації, які вступають до ХНМУ на 
підставі Указу Президента України від 
25.03.1994 р. №112/94 «Про заходи щодо 
розвитку економічного співробітництва об-
ластей України із суміжними прикордон-
ними областями Російської Федерації», 
беруть участь у конкурсному відборі щодо 
зарахування на навчання на місця дер-
жавного замовлення з оцінками (кількістю 
балів) сертифікатів Українського центру 
оцінювання якості освіти або з оцінками 
(кількістю балів) вступних екзаменів з кон-
курсних предметів (див. додаток 5) за 
власним вибором. Результати вступних 
екзаменів оцінюються за шкалою від 100 до 
200 балів.

XVIII. ЗАРАХУВАННЯ 
ДО ВИщИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ НА ЗВІЛЬНЕНІ 
МІСЦЯ ПРОТЯГОМ 
ПЕРШИХ ДНІВ 
НАВЧАННЯ ТА ЗбЕРІГАННЯ 
РОбІТ ВСТУПНИКІВ 
18.1. Особи, які без поважних причин 

не приступили до занять протягом 10 днів 
від дня їх початку, відраховуються з ХНМУ, 
про що видається відповідний наказ, який 
верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих 
студентів відбувається протягом наступ-
них п’яти робочих днів з урахуванням по-
ложень та вимог пунктів 16.2 і 16.3 розділу 
XVI цих Правил прийому. При цьому нака-
зи про зарахування таких осіб формуються 
і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 годи-
ни 17 вересня року вступу.

18.2. Роботи вступників (у т. ч. аркуші 
підготовки до усної відповіді, листки 
співбесіди), виконані ними на вступних екза-
менах, фахових випробуваннях, співбесідах, 
які не прийняті на навчання, зберігаються 
протягом одного року, потім знищуються, 
про що складається акт. Якщо такий вступ-
ник рекомендований до зарахування до 
іншого навчального закладу за результа-
тами поточних вступних екзаменів, то його 
вступні роботи надсилаються до цього ви-
щого навчального закладу за відповідним 
запитом.

XIX. ЗАбЕЗПЕЧЕННЯ 
ВІДКРИТОСТІ 
ТА ПРОЗОРОСТІ 
ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ПРИйОМУ ДО 
ХАРКІВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ
19.1. На засіданні приймальної комісії 

мають право бути присутніми представни-
ки засобів масової інформації не більше двох 
осіб від одного засобу за умови їх акредита-
ції у приймальній комісії ХНМУ.

Акредитація проходить у вигляді спів-
бесіди із заступником Голови приймальної 
комісії. Для цього необхідно за 2 місяці до по-
чатку прийому документів від вступників по-
дати листа на ім’я голови приймальної комісії 
про необхідність проведення акредитації. 

Після цього буде встановлена дата прове-
дення співбесіди.

19.2. Громадські організації можуть 
звернутися до Міністерства освіти і науки 
України із заявою про надання їм права ве-
сти спостереження за роботою приймаль-
них комісій. Громадські організації, яким таке 
право надано Міністерством освіти і нау-
ки України, можуть направляти на засідання 
приймальних комісій своїх спостерігачів. 
Приймальні комісії зобов’язані створити 
належні умови для присутності громадсь-
ких спостерігачів на своїх засіданнях, а також 
надати їм можливість ознайомлення з доку-
ментами, що надаються членам комісії до 
засідання.

19.3. ХНМУ зобов’язаний створи-
ти умови для ознайомлення вступників 
з ліцензією на здійснення освітньої діяль-
ності, сертифікатами про акредитацію 
відповідного напряму (спеціальності). Пра-
вила прийому, відомості про ліцензований 
обсяг та обсяг прийому за державним за- 
мовленням за кожним напрямом (спе-
ціальністю) та освітньо-кваліфікаційним 
рівнем, у тому числі про кількість місць, 
що виділені для вступу поза конкурсом та 
цільового прийому, повинні оприлюднюва-
тися на інформаційних стендах приймальної 
комісії і на офіційному веб-сайті ХНМУ не 
пізніше другого робочого дня, наступно-
го після затвердження/погодження чи отри-
мання відповідних відомостей.

19.4. 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 денного 
засідання оприлюднюються.

19.5. Подання вступником недостовір-
них персональних даних, недостовірних відо-
мостей про наявність права на зарахування 
поза конкурсом, права на першочергове за-
рахування, права на зарахування за співбе-
сідою, про здобуту раніше освіту, про участь 
в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук 
України, про проходження зовнішнього неза-
лежного оцінювання, є підставою для відра-
хування студента.

19.6. Інформування громадськості про 
подання заяв щодо вступу до вищих на-
вчальних закладів І–IV рівнів акредитації 
здійснюється інформаційними система-
ми на підставі даних, внесених приймальни-
ми комісіями до Єдиної бази, із зазначенням 
категорій вступників відповідно до розділів 
VІІ–ХІ цих Правил прийому.

 Затверджено на засіданні 
приймальної комісії ХНМУ

(протокол № 52 
від 20 листопада 2013 р.)

Відповідальний секретар 
приймальної комісії І.в. Лещина
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Cтудент крІзь чаС І проСтІр навчання

вОЛОнтерська діяЛьність

ніч наУки в харкОві

ігри рОзУмУ

святкОвий кОнцерт

20 грудня 2008 ро-
ку в Харківському на-
ціональному медично-
му університеті було 
створено клуб інте-
лектуального дозвілля 
«Що? Де? Коли?».

З самого початку 
свого існування клуб 
об’єднав багатьох сту- 
дентів з усіх факуль-
тетів, а вже у 2011 р. став найбільшим клубом університету 
за кількістю учасників. Ці події стали підтвердженням 
того, що молодь, яка навчається в нашому університеті, 
прагне не тільки розвивати свої медичні знання, 
а й досягти високого рівня інтелектуальних здібностей.

Міжнародний день студента 
об’єднує Молодь усіх країн

14 листопада в актовому залі Харківського національного 
медичного університету відбувся святковий концерт, присвя-
чений Міжнародному дню студента, який об’єднав молодих 
людей різних країн та націй.

28 вересня в Харкові від-
бувся Перший іміджевий про-
ект «Ніч науки» за участю Де-
партаменту міжнародного спів-
робітництва Харківської міської 
ради та підтримки Німецького 
товариства міжнародного спів-
робітництва й міста-побратима 
Нюрнберга (Німеччина). Голов-
ною метою проекту стала пре-
зентація новітніх технологій 
і досягнень у науці жителям 
і гостям Харкова.

У ХНМУ відкрили першу в Україні 
волонтерську службу з надання 

хоспісної допомоги

17 жовтня 2013 р.  в Харків- 
ському національному медичному 
університеті відкрилося відділен-
ня молодіжної університетської 
во-лонтерської служби паліатив-
ної й хоспісної допомоги «Ера 
милосердя». Ця подія була при-
урочена до Всесвітнього дня 
паліативної та хоспісної допомо-
ги, що відзначався 12 жовтня. Все будет Verses&Melodies!

В середине июня в университете состоялся пер-
вый концерт международной поэзии и живой музыки 
Verses&Melodies! Это событие было призвано стереть все 
национальные и языковые рамки между студентами. На сце-
ну выходили студенты из Украины, Нигерии, Кувейта, Лесо-
то, Индии и других стран. На первый взгляд, они все разные: 
говорят на разных языках, имеют разные представления об 
окружающем их мире в силу особенностей своих культур. 
Но было нечто, что в этот день их объединило! Это та вели-
кая сила поэзии, через которую каждый из участников пере-
давал залу свои настроение, эмоции и переживания.

Ювілейний турнір інтелектуального 
клубу «Що? Де? Коли?»

Уже традиційним стало прове-
дення на початку жовтня творчого 
заходу «Дебют першокурсника». 
10 жовтня запам’ятається бага-
тьом студентам університету. Саме 
в цей день вони вперше продемон-
стрували свої таланти, здібності та 
творчі уміння. У цьому році це свято співпало з днем народ-
ження творчої майстерні Молодіжного центру ХНМУ. 

ДовіДка
Молодіжний центр ХНМУ нараховує 43 творчі гурт-

ки та клуби за інтересами, в яких налічується 557 учасників. 
За загальними підсумками конкурсу «Студентська вес-
на–2013» університет посів III місце серед вищих навчаль-
них закладів м. Харкова. За результатами X Всеукраїнського 
фестивалю — конкурсу мистецтв студентів-медиків та 
працівників лікувальних закладів України «Ліра Гіппократа 
2013» університет було нагороджено дипломом «За ви-
сокопрофесійну плідну діяльність і подвижництво в галузі 
культури і мистецтва».

дебют першокурсника

звУки мУз
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время пролетело очень быстро. Спасибо 
всем преподавателям, которые нас учили 
и дали знания.

Юлия Хоменко, II медицинский факультет

Украина — замечательная страна, 
в которой живут добрые и красивые люди. 
В нашем университете работают профес-
сиональные доктора и преподаватели, 
я получил хорошие знания. После окон-
чания университета уезжаю в Иорданию, 
но увожу с со-
бой жену-украинку 
и добрую память 
о том времени, 
которое я провел 
в Украине. Я очень 
доволен учебой и 
семейной жизнью.

ахмад Дахадхех, V факультет по подготовке 
иностранных студентов

Учеба в университете прошла неза-
метно, как один день, сегодня — выпуск, 
но даже не верится, что это случилось. 
Дальше интернатура — и точно — стома-
толог.

Светлана Чуянова, александра Голик, 
стоматологический факультет
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сЛОвО выПУскникам

Хочу отметить, что учеба в Харьков-
ском национальном медицинском уни-
верситете была нелегкой, но для нас было 
честью учиться в самом престижном вузе 
города. Помню всех преподавателей, ко-
торые учили меня уму-разуму. Сегод-
ня меня охватывают разные чувства, но я 
пока сам еще не понял, что учеба в уни-
верситете уже позади. Однако главные 
испытания, конечно, впереди. Буду рабо-
тать хирургом и обязательно стану глав-
ным хирургом города Харькова.

тахир Мамедов, II медицинский факультет

Пролетели годы учебы, мы стали вы-
пускниками медицинского университе-
та. Хочется сказать большое спасибо  
всем преподавателям,  нашим настав-
никам. «Лабораторная диагностика» —  
наша специальность, но мы планиру-

квн

На протяжении календар-
ного года сборная команда КВН 
«Осторожно, харьковчане!» бо-
ролась за право войти в пятерку 
сильнейших студенческих команд 
и представить медицинский уни-
верситет в финале студенческой 
лиги Украины.

Язык дО киева дОведет

Харківські студенти встановили 
рекорд України

12 жовтня 2013 р.  
на площі Свободи сту- 
денти Харкова встано-
вили рекорд з масового 
віджимання. Це засвідчив 
представник Національ- 
ного реєстру рекордів 
України Віталій Зорін. 
У заході взяли участь студенти 7 вищих навчальних 
закладів міста. Фізичні вправи одночасно виконували по-
над 715 чоловік, серед яких були студенти Харківського 
національного медичного університету.

ДовіДка
За словами В. Зоріна, попередній рекорд з масового 

віджимання був встановлений у Києві 9 травня 2012 року. 
Тоді спортивні вправи одночасно виконували 238 чоловік.

У центрі Уваги

За роки свого існування в Харківському національному 
медичному університеті було підготовлено понад 65 тис. 
фахівців, із них 5 тис. — громадяни іноземних держав.

Перший випуск відбувся в 1816 р., у наступні роки випуски 
проходили в різному форматі: за прискореним курсом, двічі 
за навчальний рік, були роки, коли за непередбачених обста-
вин не було випуску студентів медичного факультету. 

У 2013 році в університеті відбувся 198-й випуск. 
Завершили навчання в університеті 809 випускників 

(798 спеціалістів, 11 бакалаврів), з них 36 — відмінники.
Також стіни університету залишають 273 студенти 

факультетів із підготовки іноземних громадян, які повезуть 
дипломи Харківської вищої медичної школи до 27 країн світу.

завтра вОни — уже лікарі!

ем поступать в магистратуру, будем 
врачами-лаборантами. Мы довольны вы-
бором специальности, которая дает нам 
возможность хорошего трудоустройства 
в будущем.

валерия Гусак, ольга Демьяненко, 
IV медицинский факультет, 

«Лабораторная диагностика»

Сегодня радостный и знаменатель-
ный день, который навсегда останется 
в нашей памяти. Мы испытываем чувства 
радости и благодарности всему коллек-
тиву университета за прекрасные шесть 
лет обучения.

оксана, I медицинский факультет

Мы очень горды, что 6 лет учились 
в самом знаменитом вузе нашей страны, 
и уверены, что знания, которые мы полу-
чили, пригодятся в дальнейшей нашей 
жизни и успешной карьере.

Кристина Горбанева, 
I медицинский факультет

Не верится, что сегодня получим ди-
плом. Казалось, что выпускной — это 
какое-то далекое событие, а 2013 год во-
обще не скоро наступит, но на самом деле 

сПОрт
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