
Шановні абітурієнти! Професійний 
шлях будь-якої людини починається з не-
простого й дуже відповідального вибору 
вищого навчального закладу, що визна-
чає увесь подальший життєвий шлях. У 
вашому житті настає період, коли слід 
визначити свою майбутню професію...

Медицину обирають не просто так, 
до цієї професії йдуть за покликанням. 
Шлях, який ви, можливо, оберете, важ-
кий і суворий, але, безумовно, дуже ціка-
вий! Навчатися в медичному університеті 
набагато складніше, ніж в інших навчаль-
них закладах, адже майбутній лікар про-
сто не може дозволити собі чогось не 
знати, у чомусь не розбиратися.

Високе звання лікаря вимагає відпо-
відальності й повної самовідданості. Сво-
єю щоденною працею лікар наочно пока-
зує, що таке справжня відданість своїй 
справі, самовідданість, людинолюбство. 
Якщо ви відчуваєте в собі глибоку потре-
бу служити людям, ця професія для вас.

Харківський національний медичний 
університет – інноваційний навчальний 
заклад, що має славну історію й продо-
вжує динамічно розвиватися. Уже біль-
ше двохсот років наш університет вихо-
вує висококласних фахівців, справжніх 
професіоналів своєї справи, що успішно 
працюють на благо розвитку медичної 
науки й практичної охорони здоров'я. У 
нашому ВНЗ ви отримаєте не тільки фун-
даментальну теоретичну підготовку, але 
й безцінні практичні навички, що стане 
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запорукою вашого подальшого вдоско-
налювання у вибраній професії.

Медичний університет приваблює 
здібних, активних, охочих отримати міц-
ні знання молодих людей. Сьогодні у виші 
сформована гідна матеріально-технічна 
база, високий науковий і кадровий по-
тенціал, отримують розвиток сучасні ін-
формаційні технології. На базі універси-
тету створені всі умови для підготовки 
висококваліфікованих фахівців – лікарів, 
керівників сестринських служб медичних 
організацій, фахівців з лабораторної діа-
гностики тощо. На вас чекають фантомні 
й інтерактивні класи, лабораторії, науко-
ва бібліотека та ін.

Наш університет надає своїм студен-
там усі можливості для повноцінного осо-
бистісного розвитку і професійного зрос-
тання. Ви зможете займатися наукою під 
керівництвом провідних учених, прояви-
ти себе в спорті й творчості. Викладачі та 
співробітники Харківського національно-
го медичного університету роблять все 
для того, щоб наші студенти отримали 
якісну професійну освіту. За останні роки 
ми змогли зберегти науковий потенціал 
і помітно його покращити. У нашому уні-
верситеті ви зможете не тільки отримати 
спеціальність, але й корисно проводити 
вільний час. Ми зацікавлені в тому, щоб 
кожний випускник відрізнявся високим 
інтелектом і яскравою індивідуальністю. 
Тільки за таких умов можна стати ліде-
ром, домогтися успіхів у своїй професії 
й житті.

Про привабливість нашого вишу на-
очно свідчить велика географія його сту-
дентів: на сьогодні в стінах ХНМУ навча-
ються понад 7000 студентів, інтернів, 
магістрів, клінічних ординаторів, аспіран-
тів і докторантів, серед яких понад 3 тис. 
іноземних громадян з 72 країн світу. Най-
важливішим показником навчального 
закладу є якість підготовки його випус-
кників. І тут нам є чим пишатися! Наші ви-
пускники затребувані на ринку праці. Се-
ред них – визнані вчені, відомі державні 
діячі, успішні керівники медичних установ 
і висококваліфіковані фахівці у всіх галу-
зях медицини.

Якщо ви талановиті, у вас є профе-
сійні й життєві амбіції, ви прагнете роз-
крити всі свої здібності та знайти яскра-
ву індивідуальність, то саме на вас чекає 
Харківський національний медичний уні-
верситет. У нас великі плани на майбут-
нє, і реалізовувати їх ми будемо разом з 

вами!

Переваги 

нашого університету:

1.  Висококваліфікований про фе-

сорсько-викладацький склад: близь-
ко 70 % викладачів мають учені ступені й 
звання, є магістратура й аспіран тура.

2.  Навчання студентів ХНМУ здій-

снюється на 70 кафедрах, більше поло-
вини з яких розташовані на базах лікарень 
і поліклінік м. Харкова, де працюють висо-
кокваліфіковані й досвідчені викладачі.

3.  Студенти беруть участь у 

науково-дослідній роботі на більшості 
кафедр університету. Доброю традицією 
студентського наукового товариства ста-
ло проведення щорічних конференцій з 
публікацією підсумків досліджень моло-
дих учених.

4.  В університеті вибудувана сис-

тема безперервної освіти, що включає 
профільну роботу зі школярами, систему 
додаткової професійної освіти з перепід-
готовки й підвищення кваліфікації фахів-
ців.

5.  Гарантоване працевлаштуван-

ня, тому що підготовка всіх фахівців ве-
деться за спеціальностями, необхідними 
в тій або іншій галузі медицини.

6.  Високий рівень підготовки фа-

хівців, перевірений часом: випускни-
ки університету працюють на посадах ке-
рівників і висококваліфікованих фахівців 
в Україні й за кордоном.

7.  Надання місця в гуртожитку всім 
іногороднім першокурсникам.

8.  Цікаве студентське життя: на-
укові товариства, клуб із численними 
творчими колективами, спортивний клуб, 
клуб інтелектуальних ігор, КВК, конкурси, 
концерти.

Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé
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ЛЮДИ З АКТИВНОЮ 
ЖИТТЄВОЮ ПОЗИЦІЄЮ

ЧАС ДИКТУЄ ПРОФЕСІЮ

С т у д е н т с ь к а 
пора – найцікавіші 
роки в житті кожно-
го. Саме у цей пе-
ріод будується міц-
ний фундамент для 
подальшого бла-
гополучного життя 
людини. Професія 
«лікар» зобов’язує 
бути не лише хо-
рошим фахівцем 
у своїй справі, а й 
багатогранною лю-
диною. 

Наші студенти – 
люди з активною 
життєвою позиці-
єю, що не бояться 
навіть найважчої 
роботи – допомо-
гою для благодій-
ного фонду «Квіти 
життя», створеного 

для дітей з захворюванням на ау-
тизм, було проведення ремонтних 
робіт у новій будівлі фонду. Гар-
ною традицією стало проведення 
«Туру вихідного дня», під час яко-
го студенти мали змогу знайти 
нових друзів та просто відпочити 
за межа ми міста, відбулася акція 
«Серце до серця», на якій зібрано 
понад 28 тис. грн для реанімацій-
них відділень лікарень України. У 
рамках програми «Дня здоров’я» 
для школярів були проведені ін-
терактивні уроки на тему «Бороть-
ба з вірусними гепатитами В, С», 
а також дві цікаві лекції лікарем-
дієтологом на тему «Основи пра-
вильного харчування».

Кожного року на «День знань» вітаємо вихованців Куп’янської 
школи-інтернат з цим святом, цього року їм подарували предме-
ти канцелярії і солодощі. Проте чимало планів у нас ще попере-
ду, приєднуйтеся до студентської молоді з активною життєвою 
позицією!

НАВЧИТИСЯ ЛЮБИТИ ЛЮДЕЙ

СЛОВО ПЕРШОКУРСНИКА

Професія «лікар» потребує відповідальності, зосередженос-
ті, впевненості та високої працездатності, готовності до самопо-
жертви й уміння переносити величезні моральні та фізичні на-
вантаження.

Насамперед лікар має любити людей, проте вникати в їхні 
проблеми, прислухатися й бути уважним далеко не просто. Для 
цього необхідно бути по-справжньому доброю та сильною люди-
ною, і тоді добро повернеться сторицею до того, хто кожен день 
допомагає страждаючим людям. 

Ми – нове покоління української проєвропейської молоді, 
яка завдячує своїм майбутнім героїзму «Небесної сотні». Кожен 
із нас буде гідно нести високе звання студента Харківського на-
ціонального медичного університету.

ªâãåí Ñëîíåöüêèé, ²² ìåäôàêóëüòåò

ДО СТУДЕНТСЬКОЇ РОДИНИ ВЛИВАЄТЬСЯ 
НОВА ХВИЛЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ

КРІЗЬ ЧАС І ПРОСТІР НАВЧАННЯ

31 серпня ак-
товий зал Хар-
ківського на-
ц і о н а л ь н о г о 
медичного універ-
ситету приймав 
чимало гостей та 
був наповнений 
посмішками, адже 
саме цього дня 
відбувалася по-
свята першокурс-
ників – хвилююче 

свято не лише для студентів, а й 
для їх батьків, адже вони прово-
джають дітей у доросле студент-
ське життя.

На святковому мітингу на 
знак єднання українського на-
роду, відродження його духо-
вності та майбутнього першо-
курсники відпустили в небо 
повітряні кульки як символ миру 
на нашій землі та віри в щасли-
ве майбутнє.

Під час урочистої клятви пер-
шокурсники пообіцяли вихову-
вати в собі працелюбність, ці-
леспрямованість у досягненні 
мети, творче ставлення до спра-
ви, формувати активну життє-

ву позицію, домагатись єдності слова і діла, виховувати високу 
професійну майстерність, відрізнятись високою відповідальніс-
тю та дисциплінованістю.

Для всіх посвята у студенти першого курсу стала святом. З 
цієї дати для вступників починається відповідальність за набуття 
знань та відлік днів, місяців, років до здійснення мрії – стати ква-
ліфікованим фахівцем, досягти успіху на професійній ниві.

ВРАЧ – ЭТО ЦЕЛИТЕЛЬ
ПРОФЕССОР ПЕРВОКУРСНИКУ

Студенческая клятва ввела вас в новый увлекательный этап 
вашей жизни – пору студенческих лет. Всем замечательна эта 
пора: и романтикой юности, и студенческой дружбой, но глав-
ное в эти годы – это радость познания нового, радость овладе-
ния любимой профессией…

Å.Ã. Äóáåíêî, ïðîôåññîð

Вы выбрали самую благородную профессию – профессию 
врача. Врач – главный человек, который поддерживает, исце-
ляет и сохраняет жизнь. Пронесите это состояние нужности че-
рез всю свою профессиональную деятельность. Учеба в меди-
цинском университете – это только начало вашего умственного 
врачебного труда…

Ã.Ï. Ðóçèí, ïðîôåññîð

Профессия врача самая гуманная, поэтому самая сложная, 
она ответственная, но больше других приносит удовлетворение 
от полученного положительного результата. Ваша жизнь с се-
годняшнего дня связана с медициной, и мне хочется, чтобы этот 
день навсегда остался в вашей памяти…

Â.Ë. Ãàâåíêî, ïðîôåññîð
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.  У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:
відбіркова комісія – структурний підрозділ приймальної комісії, який 

виконує її функції у відокремленому структурному підрозділі вищого на-
вчального закладу; 

вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, зді-
бностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводить-
ся у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного іс-
питу, творчого конкурсу, фахового випробування тощо;

вступний іспит – оцінювання знань особи та здатності до опанування 
навчальної програми певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) ви-
щої освіти;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на 
навчання до вищого навчального закладу;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина 
база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, збері-
гання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отри-
мувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридич-
них осіб;

конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати 
вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно 
до Умов та цих Правил прийому для осіб, що вступають для здобуття відпо-
відного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досяг-
нень, з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання 
до ХНМУ;

право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передба-
чене законом, щодо зарахування до ХНМУ без участі в загальному відборі, 
що реалізується відповідно до Умов та цих Правил прийому;

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття 
вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступника-
ми конкурсному балі;

пріоритетність – заздалегідь встановлена вступником черговість заяв 
(від 1 до 15, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою ви-
значається вибір спеціальності (спеціалізації) і вищого навчального закла-
ду для зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі його 
конкурсного бала; пріоритетність визначається вступником під час вступу 
на навчання для отримання ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста ме-
дичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на денну фор-
му навчання за кошти державного бюджету на основі повної загальної се-
редньої освіти; 

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю 
зарахування на навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), що форму-
ється відповідно до Умов та цих Правил прийому;

співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до 
певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результа-
тами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до 
рейтингового списку; 

технічна помилка – описка, граматична помилка, яка допущена упо-
вноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до 
Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, 
сформованим в Єдиній базі;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу 
на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО ХАРКІВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
2.1.  Харківський національний медичний університет оголошує при-

йом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями бакалавра, ма-
гістра, доктора філософії та освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшо-
го спеціаліста, спеціаліста за спеціальностями (спеціалізаціями), формами 
навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у 
відокремленому структурному підрозділі – Медичному коледжі Харківсько-
го національного медичного університету (далі – Медичний коледж ХНМУ):

«молодший спеціаліст» (денна форма навчання): галузь знань 22 
«Охорона здоров’я» за спеціальністю 223 «Медсестринство», за спеціаліза-
ціями: «Медсестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська спра-
ва».

«бакалавр»: галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 
223 «Медсестринство» (денна та вечірня форми навчання), 224 «Технології 
медичної діагностики та лікування» (денна форма навчання); 227 «Фізична 
реабілітація» (денна форма навчання); 

•  галузь знань 23 «Соціальна робота» за спеціальністю 231 «Соціальна 
робота» (денна та вечірня форми навчання); 

•  галузь знань 1201 «Медицина» за спеціальністю 6.120102 – «Лабора-
торна діагностика» при вступі на 2-й (3-й) курс з нормативним строком на-
вчання;

«спеціаліст» (денна форма навчання): галузь знань 22 «Охоро-
на здоров’я» за спеціальностями 222 «Медицина», 222 «Медицина» зі 
спеціалізацією «Педіатрія», 222 «Медицина» зі спеціалізацією «Медико-
профілактична справа», 221 «Стоматологія»;

•  галузь знань 1201 «Медицина» за спеціальностями 7.12010001 – «Лі-
кувальна справа» та 7.12010005 – «Стоматологія» при вступі на 2-й курс з 
нормативним строком навчання;

«магістр» (денна форма навчання):
•  галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 223 «Мед-

сестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування»; 
•  галузь знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 074 

«Публічне управління та адміністрування»; 
•  галузь знань 01 «Освіта» за спеціальністю 011 «Наука про освіту». 
Акредитовані освітні програми: 
ОКР «молодший спеціаліст»: галузь знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальність 223 «Медсестринство», спеціалізації: «Медсестринська спра-
ва», «Лікувальна справа», «Акушерська справа».

ступінь «бакалавр»: галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальнос-
ті 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікуван-
ня», 6.120102 – «Лабораторна діагностика» (при вступі на 2-й (3-й) курс з 
нормативним строком навчання на вакантні місця), 227 «Фізична реабілі-
тація» – акредитація запланована на 2019 рік, галузь знань 23 «Соціальна 
робота» спеціальність 231 «Соціальна робота» – акредитація запланована 
на 2020 рік;

ОКР «спеціаліст»: галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 
222 «Медицина», 222 «Медицина» зі спеціалізацією «Педіатрія», 222 «Меди-
цина» зі спеціалізацією «Медико-профілактична справа», 221 «Стоматоло-
гія», 7.12010001 – «Лікувальна справа», 7.12010005 – «Стоматологія» (при 
вступі на 2 курс з нормативним строком навчання на вакантні місця);

ступінь «магістр»: галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 
223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування»; 
галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 074 «Публіч-
не управління та адміністрування»; галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 
011 «Наука про освіту».

2.2.  Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороче-
ним строком навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спе-
ціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спе-
ціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 
року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси з норматив-
ним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого 
обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку 
спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на пер-
ший курс.

2.3.  До ХНМУ приймаються громадяни України, іноземні громадяни, а 
також особи без громадянства, які проживають на території України на за-
конних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рі-
вень та виявили бажання здобути вищу освіту. 

2.4.  Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в 
Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні; особи, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закор-
донного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають 
право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття 
вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету 
здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

2.5.  Усі особи, які здобувають вищу освіту в ХНМУ, мають рівні права 
та обов’язки. Прийом до ХНМУ на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні 
здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

2.6.  Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за 
кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напря-
мами підготовки).

2.7.  ХНМУ має можливості для навчання осіб з особливими потреба-
ми.

2.8.  Для вступників ХНМУ, які потребують поселення у гуртожиток під 
час вступу, надається 500 місць у 3 сучасних студентських гуртожитках, які 
розташовані у «спальних» районах м. Харкова з розвинутою інфраструкту-
рою та транспортним забезпеченням (метро, трамвай, тролейбус, автобус, 
маршрутне таксі). Необхідний час, щоб дістатися від гуртожитку до навчаль-

Провадження освітньої діяльності у Харківському національному медичному університеті (далі – ХНМУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства 

освіти і науки України, серія АЕ № 636446 від 04.06.2015 року (термін дії ліцензії вказаний у додатках до ліцензії) та Акту узгодження переліку спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, 

магістра та ліцензованого обсягу ХНМУ, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 11.12.2015 р.

Правила прийому до Харківського національного медичного університету в 2016 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією 

ХНМУ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умов прийому), за-

тверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за 

№ 1351/27796.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Харківського національного медичного університету 

в 2016 році

3



них корпусів, складає від 20 до 40 хвилин. Студенти в гуртожитку прожи-
вають по 2–3 особи в одній кімнаті. Поселення вступників та студентів до 
гуртожитку проводиться відповідно до Положення про студентський гурто-
житок Харківського національного медичного університету, затвердженого 
ректором ХНМУ від 15.12.2008 р. № 21-1.

2.9.  Усі питання, пов’язані з прийомом до ХНМУ, вирішуються при-
ймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюд-
нюються на веб-сайті ХНМУ, як правило, в день прийняття, але не пізніше 
дня, наступного після прийняття.

2.10.  Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 
підставою для видання відповідного наказу керівником вищого навчального 
закладу – ректором ХНМУ.

2.11.  Рішення приймальної комісії стосовно мінімального та макси-
мального обсягу державного замовлення для вступників для здобуття вищої 
освіти ступенів бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, ветеринарного 
та фармацевтичного спрямувань) за профільними спеціальностями (спе-
ціалізаціями) в межах, що не перевищують обсяг державного замовлення 
попереднього року більше, ніж на 25 %, та в межах ліцензованого обсягу 
кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше 15 червня. У разі, 
якщо державне замовлення в попередньому році складало не більше 8 осіб 
або не надавалось взагалі, то максимальний обсяг державного замовлен-
ня може бути встановлений в межах 10 осіб, але не більше ліцензованого 
обсягу за спеціальностями. МОН України до 01 червня затверджує перелік 
профільних спеціальностей ХНМУ.

2.12.  Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу дер-
жавного замовлення для інших категорій вступників у межах ліцензовано-
го обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, на-
прямами підготовки) щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не 
пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному за-
кладу обсягів державного замовлення.

ІІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ
3.1.  На навчання до Медичного коледжу ХНМУ для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за денною формою навчан-
ня за спеціальністю 223 «Медсестринство» за спеціалізацією «Акушерська 
справа» приймаються особи з повною загальною середньою освітою за ре-
зультатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з 
урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню осві-
ту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук 
України), за спеціалізацією «Медсестринська справа» приймаються особи 
з базовою загальною середньою освітою (з одночасним здобуттям повної 
загальної середньої освіти) на підставі вступних випробувань, та повною за-
гальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оці-
нювання знань і вмінь вступників з урахуванням середнього бала докумен-
та про повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам 
IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам 
III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої академії наук України), за спеціалізацією «Лікувальна 
справа» приймаються особи з базовою загальної середньої освіти (з одно-
часним здобуттям повної загальної середньої освіти) на підставі вступних 
випробувань.

3.2.  На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня «бакалавр» за спеці-
альностями 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (денна фор-
ма навчання), 227 «Фізична реабілітація» та 231 «Соціальна робота» (ден-
на та вечірня форми навчання) приймаються особи з повною загальною 
середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
знань і вмінь вступників з урахуванням середнього бала документа про по-
вну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – чле-
нів Малої академії наук України) на місця навчання за кошти фізичних (юри-
дичних) осіб.

3.3.  На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеці-
альністю 223 «Медсестринство» (денна форми зі строком навчання 10 міс 
та вечірня форма зі строком навчання 1 рік 4 міс) приймаються особи, які 
мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за спеціаль-
ністю 5.12010102 – «Сестринська справа» (отримали диплом після 2009 
року) за результатами фахових вступних випробувань (письмового випро-
бування за тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала дипло-
ма молодшого спеціаліста.

Для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестрин-
ство» (денна форми зі строком навчання 1 рік 10 міс та вечірня фор-
ма зі строком навчання 2 роки 10 міс) приймаються особи, які мають 
освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за спеціальностя-
ми 5.12010102 – «Сестринська справа» (отримали диплом до 2009 року), 
5.12010101 – «Лікувальна справа», 5.12010105 – «Акушерська справа» за 
результатами фахових вступних випробувань (письмового випробування за 
тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома молод-
шого спеціаліста на місця навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

Програми фахових вступних випробувань визначає університет. ХНМУ 
зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, 
визначених розділами V, VІ, VIІ та пунктами 14.1 розділу XIV цих Правил при-
йому.

3.4.  ХНМУ приймає на другий курс (з нормативним строком навчан-
ня на вакантні місця ліцензованого обсягу) для здобуття ступеня бакалав-
ра за спеціальністю 6.120102 – «Лабораторна діагностика» осіб, які здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностя-
ми галузі знань 1201 «Медицина».

ХНМУ приймає на третій курс (з нормативним строком навчання на 
вакантні місця ліцензованого обсягу) для здобуття ступеня бакалавра за 
спеціальністю 6.120102 – «Лабораторна діагностика» осіб, які здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 
5.12010201 – «Лабораторна діагностика». 

Прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молод-
шого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за резуль-
татами фахових вступних випробувань (письмового випробування за тес-
товими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома молодшого 
спеціаліста. Програми фахових вступних випробувань визначає універси-
тет. ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступни-
ками вимог, визначених розділами V, VІ, VIІ та пунктами 14.1 розділу XIV цих 
Правил прийому.

3.5.  На навчання до ХНМУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста: за спеціальностями 222 «Медицина», 222 «Медицина» 
зі спеціалізацією «Педіатрія», 222 «Медицина» зі спеціалізацією «Медико-
профілактична справа», 221 «Стоматологія» (денна форма навчання) при-
ймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з урахуван-
ням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала 
за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України).

3.6.  ХНМУ приймає на другий курс (з нормативним термі-
ном навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу) для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста осіб, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. 

Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеці-
альністю 7.12010001 – «Лікувальна справа» приймаються особи, які здо-
були освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціаль-
ностями 5.12010101 – «Лікувальна справа», 5.12010102 – «Сестринська 
справа».

Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спе-
ціальністю 7.12010005 – «Стоматологія», приймаються особи, які здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 
5.12010104 – «Стоматологія», 5.12010106 – «Стоматологія ортопедична».

Прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молод-
шого спеціаліста для здобуття ступеня спеціаліст здійснюється за резуль-
татами фахових вступних випробувань (письмового випробування за тес-
товими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома молодшого 
спеціаліста. Програми фахових вступних випробувань визначає універси-
тет. 

ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступ-
никами вимог, визначених розділами V, VІ, VIІ та пунктами 14.1 розділу XIV 
цих Правил прийому.

3.7.  На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра: за спеціаль-
ністю 223  «Медсестринство» приймаються особи, які мають ступень бака-
лавра за напрямом підготовки 6.120101 – «Сестринська справа»; за спеці-
альністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» приймаються 
особи, які мають ступень бакалавра за напрям підготовки 6.120102 – «Лабо-
раторна діагностика»; за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміні-
стрування» приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста (ступінь бакалавра); за спеціальністю 011 «Наука про освіту» 
приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 
(ступінь бакалавра).

Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра на основі здобутого 
ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здійсню-
ється за результатами фахових вступних випробувань та вступного екзаме-
ну з іноземної мови (письмового випробування за тестовими технологіями) 
з урахуванням середнього бала диплома бакалавра (спеціаліста) на місця 
навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб. Програми фахових вступних 
випробувань та вступного екзамену з іноземної мови визначає університет. 

ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступ-
никами вимог, визначених розділами V, VІ, VIІ та пунктами 14.1 розділу XIV 
цих Правил прийому.

3.8.  На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра галузі знань 
«Охорона здоров’я» за спеціальностями 222  «Медицина», 222 «Медицина» 
зі спеціалізацією «Педіатрія», 222 «Медицина» зі спеціалізацією «Медико-
профілактична справа», 221 «Стоматологія» приймаються особи, які мають 
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за відповідними спеціальнос-
тями за результатами вступних випробувань зі спеціальності та вступного 
екзамену з іноземної мови з урахуванням середнього бала диплома спеці-
аліста. Програми вступних випробувань зі спеціальності та вступного екза-
мену з іноземної мови визначає університет. 

3.9.  На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня доктора філософії за 
спеціальностями медичного спрямування приймаються особи, які здобули 
ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) відповідної 
спеціальності медичного спрямування за результатами вступних випробу-
вань зі спеціальності, філософії та вступного екзамену з іноземної мови з 
урахуванням середнього бала диплома спеціаліста (магістра). 

ІV. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
4.1.  Фінансування підготовки фахівців у ХНМУ здійснюється: 
•  за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним 

замовленням, за кошти державного бюджету);
•  за рахунок цільових пільгових державних кредитів, отримання цільо-

вих пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється 
відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для 
здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 16 червня 2003 року № 916;

•  за кошти фізичних та юридичних осіб.
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4.2.  Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу осві-
ту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній 
основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої 
освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого 
бюджету. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 
за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти 
фізичних, юридичних осіб. 

4.3.  Громадяни України, які не завершили навчання за кошти держав-
ного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право по-
вторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих 
навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування 
до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг 
з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів дер-
жавного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготов-
ки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 
серпня 2015 року № 658. Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра, 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, фармацевтичного 
або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти 
вважається вступом одночасно на ступінь бакалавра та магістра (освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста) в значенні цього Порядку. 

4.4.  Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу осві-
ту за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних 
закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати 
службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що під-
тверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших 
випадках, передбачених законом.

4.5.  Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій те-
риторії або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження 
здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на 
території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з 
наданням місць у гуртожитках на час навчання.

V. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, 
ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ, КОНКУРСНОГО 
ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ
5.1.  Порядок роботи приймальної комісії ХНМУ під час вступної 

кампанії 2016 року: щоденно з 9.00 до 17.00 (20 липня, 27 липня, 05 серпня 
з 9.00 до 18.00), перерва з 13.00 до 14.00, у суботу з 9.00 до 14.00 (без пе-
рерви), вихідний день – неділя (виключенням є вихідні дні, якщо вони при-
падають на дні, оговорені в Правилах прийому (наприклад, оприлюднення 
рейтингових списків і т.д.).

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

Етапи вступної кампанії

Освітньо-кваліфікаційний рівень 
«Спеціаліст» та ступінь «Бакалавр» за 
спеціальностями «Технології медичної 
діагностики та лікування», «Фізична 
реабілітація» та «Соціальна робота» 
(денна та вечірня форми навчання)
Вступ на навчання до ХНМУ на основі 
повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та 
документів

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які при вступі 
на навчання складають вступні 
екзамени, проходять співбесіду, 
творчі конкурси у ХНМУ

18.00 година 20 липня 2016 року

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

18.00 година 27 липня 2016 року

Строки проведення вищим на-
вчальним закладом вступних 
екзаменів, творчих конкурсів, 
співбесіди 

21 липня – 27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтинго-
вого списку вступників із зазна-
ченням рекомендованих до за-
рахування на місця державного 
замовлення

не пізніше 12.00 години 01 серпня 2016 
року

Закінчення строку виконання 
вступниками вимог до зарахуван-
ня

18.00 година 05 серпня 2016 року – на 
місця за кошти державного бюджету;
не пізніше 10 серпня 2016 року – на місця 
за кошти фізичних та юридичних осіб

Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету – не 
пізніше 12.00 години 06 серпня 2016 
року;
за рахунок цільових пільгових дер-
жавних кредитів, за кошти фізичних 
та юридичних осіб (за умови виконан-
ня набору за кошти державного бюд-
жету за відповідною спеціальністю 
(спеціалізацією)) – не пізніше 12 серпня 
2016 року.

5.3.  Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що про-
водить 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 компанії

Денна форма навчання
(освітньо-кваліфікаційний рівень 
«Спеціаліст» спеціальності «Медици-
на», «Стоматологія» та ступінь «Ба-
калавр» спеціальність «Технології 
медичної діагностики та лікування»)
Вступ на навчання до ХНМУ на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молод-
ший спеціаліст»

Початок прийому заяв та 
документів 11 липня 2016 року

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

18.00 година 20 липня 2016 року

Строки проведення ХНМУ фахо-
вих вступних випробувань 21 липня – 27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтинго-
вого списку вступників із зазна-
ченням рекомендованих до за-
рахування на місця державного 
замовлення

не пізніше 12.00 години 01 серпня 2016 
року

Закінчення строку виконання 
вступниками вимог до зарахуван-
ня 

18.00 година 05 серпня 2016 року – на 
місця за кошти державного бюджету;
не пізніше 10 серпня 2016 року – на місця 
за кошти фізичних та юридичних осіб

Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету – не 
пізніше 12.00 години 06 серпня 2016 
року;
за рахунок цільових пільгових держав-
них кредитів, за кошти фізичних та юри-
дичних осіб – не пізніше 12 серпня 2016 
року.

5.4.  Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що про-
водить ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться 
в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна та вечірня форма навчання 
(ступінь «Бакалавр» спеціальність 
«Медсестринство»
Вступ на навчання до ХНМУ на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молод-
ший спеціаліст»

Початок прийому заяв та 
документів 11 липня 2016 року

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

18.00 година 20 липня 2016 року

Строки проведення ХНМУ фахо-
вих вступних випробувань 21 липня – 27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтинго-
вого списку вступників із зазна-
ченням рекомендованих до за-
рахування на місця державного 
замовлення

не пізніше 12.00 години 01 серпня 2016 
року

Закінчення строку виконання 
вступниками вимог до зарахуван-
ня 

18.00 година 05 серпня 2016 року – на 
місця за кошти державного бюджету;
не пізніше 10 серпня 2016 року – на місця 
за кошти фізичних та юридичних осіб

Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету – не 
пізніше 12.00 години 06 серпня 2016 
року;
за рахунок цільових пільгових державних 
кредитів, за кошти фізичних та юридичних 
осіб (за умови виконання набору за кош-
ти державного бюджету за відповідною 
спеціальністю (спеціалізацією)) – не 
пізніше 12 серпня 2016 року.

5.5.  Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить 
ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі 
ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здо-
буття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання
(ступінь «Магістр»)
Вступ на навчання до ХНМУ на основі 
ступеня «Бакалавр» та освітньо-
кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Початок прийому заяв та 
документів 11 липня 2016 року

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

23 липня 2016 року
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Строки проведення ХНМУ вступ-
них випробувань 25 липня – 27 липня 2016 року 

Термін оприлюднення рейтинго-
вого списку вступників із зазна-
ченням рекомендованих до зара-
хування

01 серпня 2016 року

Закінчення строку виконання 
вступниками вимог до зарахуван-
ня 

на місця навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб – не пізніше 10 серпня 
2016 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – 
не пізніше 12 серпня 2016 року

VІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ 
УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДО ХНМУ
6.1.  Вступники для здобуття ступенів бакалавра (магістра і спеціаліс-

та медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі 
повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які 
мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі 
повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил прийому), зараху-
вання за співбесідою (розділ ІХ цих Правил прийому) та зарахування поза 
конкурсом (розділ Х цих Правил прийому), подають заяви тільки в електро-
нній формі. Вони можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальнос-
тей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти державного бю-
джету. Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), 
на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не об-
межується.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. 
Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей. 

6.2.  Заява в паперовій формі подається вступником особисто до при-
ймальної комісії навчального закладу. Факт кожного подання заяви в папе-
ровому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в 
Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. 

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано ХНМУ на 
підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до 
списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення 
технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що 
підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в 
Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подан-
ня анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові 
про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати 
нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, на-
прям підготовки) до ХНМУ.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення 
вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Усі заяви обробляються відповідно до вимог Закону України «Про за-
хист персональних даних».

6.3.  У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню 
програму, напрям підготовки), нозологію, мову тощо та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму 
навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти державно-
го бюджету для здобуття ступенів бакалавра (магістра і спеціаліста медич-
ного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) вступник зазначає 
у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, 
при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритет-
ність. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, 
не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, 
напрям підготовки) до ХНМУ за різними формами навчання, вважаються 
фактом подання однієї заяви.

6.4.  Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє осо-
бисто:

•  документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 
Закону України "Про громадянство України"); 

•  свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, 
або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

•  військовий квиток або посвідчення про приписку – для 
військовозобов’язаних; 

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

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

•  документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі 
за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої 
освіти (розділ VIII цих Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ 
ІХ цих Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил 
прийому) (за наявності).

6.5.  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
•  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і до-
даток до нього;

•  копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступ-
ників на основі повної загальної середньої освіти);

•     копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
•  копії документів, які підтверджують право вступника на участь у кон-

курсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної серед-
ньої освіти (розділ VIII цих Правил прийому), зарахування за співбесідою 
(розділ ІХ цих Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих 
Правил прийому) (за наявності).

•  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано осо-
бливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалі-
заціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими за-
конодавством, у строки, визначені для прийому документів, відповідно до 
розділу V цих Правил прийому.

Оригінали документів щодо участі в конкурсі на місця, що фінансуються 
за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при 
виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

6.6.  Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають 
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, крім 
випадків, передбачених у розділах VIII, X, XVIII цих Правил прийому.

6.7.  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 
(відбірковою) комісією ХНМУ, або в установленому законодавством поряд-
ку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квит-
ка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають за-
свідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. 

6.8.  Заява в електронній формі подається вступником шляхом запо-
внення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймаль-
ною комісією університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в 
електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних за-
кладів України в 2016 році, затвердженим наказом МОН України від 15 жов-
тня 2015 року № 1085. 

6.9.  Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, по-
даних вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної 
бази.

6.10.  Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала доку-
мента про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), 
затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал доку-
мента про освіту до Єдиної бази.

6.11.  Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників 
і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу 
на навчання до ХНМУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви 
в Єдиній базі або отримання результатів вступних (фахових) випробувань, 
але не пізніше 27 липня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється 
на веб-сайті ХНМУ.

6.12.  Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 
(напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності під-
став для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної 
загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил прийому), зарахування 
за співбесідою (розділ Х цих Умов), зарахування поза конкурсом (розділи ХІ 
цих Правил прийому), першочергового зарахування (розділ XII цих Правил 
прийому) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим 
підписом при поданні заяви у паперовій формі.

6.13.  При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здо-
бутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою 
є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здій-
снюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих на-
вчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністер-
ства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Проце-
дура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється ви-
щим навчальним закладом до початку другого семестру першого року на-
вчання його власника.

6.14.  При поданні вступником заяви про участь у конкурсному відборі 
до ХНМУ, приймальна комісія перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, по-
даних до інших навчальних закладів.

6.15.  Усі особи, які вступають на навчання до ХНМУ, проходять об-
стеження медичною комісією при приймальній комісії університету з 
обов’язковим наданням медичної довідки за формою 086-о. Вступники, які 
мають медичні протипоказання до навчання за обраною спеціальністю,  від-
повідно до Законів України та на підставі рекомендації медичної комісії не 
допускаються до участі у конкурсному відборі (до вступних випробувань) рі-
шенням приймальної комісії.

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ, 
ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ТА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ
7.1.  Приймальна комісія ХНМУ допускає до участі в конкурсному від-

борі для вступу на навчання: 
•  для здобуття ОКР спеціаліста за спеціальністю «Медицина» на основі 

повної загальної середньої освіти вступників, які подають сертифікати зо-
внішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з біології з 
балами 110 та вище, з хімії або фізики (за вибором вступника) та української 
мови та літератури з балами 100 та вище;

•  для здобуття ОКР спеціаліста за спеціальностями «Стоматологія», 
«Медицина» зі спеціалізацією «Педіатрія», «Медицина» зі спеціалізацією 
«Медико-профілактична справа», ступеня бакалавра за спеціальностями 
«Технології медичної діагностики та лікування», «Соціальна робота», «Фі-
зична реабілітація» на основі повної загальної середньої освіти вступників, 
які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (результа-
ти вступних іспитів) з відповідних конкурсних предметів з балами 100 та 
вище;

•  для здобуття ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста, на основі 
раніше здобутого ОКР вступників за результатами вступних випробувань з 
конкурсних предметів з балами 124 та вище. 

Вступники, які подають сертифікат зовнішнього незалежного оціню-
вання (результати вступних випробувань) з відповідних конкурсних пред-
метів з кількістю балів нижче мінімальної, встановленої Правилами при-
йому, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не 
зараховуються.
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При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти по-
дання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є 
обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VIII, ІX, XVII цих Пра-
вил прийому.

7.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної се-
редньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра, спе-
ціальність «Технології медичної діагностики та лікування», освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста, за спеціальностями «Медицина», 
«Медицина» зі спеціалізацією «Педіатрія», «Медицина» зі спеціалізацією 
«Медико-профілактична справа» та «Стоматологія» зараховуються бали 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іс-
питів) з трьох предметів: 1-й – українська мова та література, 2-й – біологія, 
3-й - хімія або фізика (за вибором вступника).

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікатів 
з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), середнього бала доку-
мента (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, бала за 
особливі успіхи, помножених на відповідні вагові коефіцієнти: 

для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з української мови та літе-
ратури – 0,2;

для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з біології – 0,45;
для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з хімії або фізики (за вибо-

ром вступника) – 0,2;
для середнього бала документа (додатка до документа) про повну за-

гальну середню освіту – 0,1;
для бала за особливі успіхи призерам IV етапу Всеукраїнських учнів-

ських олімпіад, що відбулися у поточному навчальному році, з біології, при-
зерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному 
навчальному році, за наступними секціями наукових відділень Малої акаде-
мії наук України: медицина, загальна біологія, біологія людини, валеологія – 
0,05.

7.3.  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної се-
редньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра, спеці-
альність «Фізична реабілітація» зараховуються бали сертифікатів зовніш-
нього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з трьох 
предметів: 1-й – українська мова та література, 2-й – біологія, 3-й – хімія 
або фізика або математика (за вибором вступника). Конкурсний бал об-
числюється шляхом додавання балів сертифікатів з конкурсних предметів 
(вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) 
про повну загальну середню освіту, бала за особливі успіхи,  помножених на 
відповідні вагові коефіцієнти: 

для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з української мови та літе-
ратури – 0,2;

для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з біології – 0,45;
для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з хімії або фізики або мате-

матики (за вибором вступника) – 0,2;
для середнього бала документа (додатка до документа) про повну за-

гальну середню освіту – 0,1;
для бала за особливі успіхи призерам IV етапу Всеукраїнських учнів-

ських олімпіад, що відбулися у поточному навчальному році, з біології, при-
зерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному 
навчальному році, за наступними секціями наукових відділень Малої акаде-
мії наук України: медицина, загальна біологія, біологія людини, валеологія – 
0,05.

7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної се-
редньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра, спеці-
альність «Соціальна робота» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з трьох предме-
тів: 1-й – українська мова та література, 2-й – історія України, 3-й – іноземна 
мова (англійська, іспанська, німецька, французька) або математика (за ви-
бором вступника). Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів 
сертифікатів з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала 
документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, бала 
за особливі успіхи,  помножених на відповідні вагові коефіцієнти: 

для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з української мови та літе-
ратури – 0,2;

для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з історії України – 0,45;
для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з іноземної мови (англій-

ської, іспанської, німецької, французької) або математика (за вибором 
вступника) – 0,2;

для середнього бала документа (додатка до документа) про повну за-
гальну середню освіту – 0,1;

для бала за особливі успіхи призерам IV етапу Всеукраїнських учнів-
ських олімпіад, що відбулися у поточному навчальному році, з історії 
України, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбули-
ся у поточному навчальному році, за наступними секціями наукових відді-
лень Малої академії наук України: історія України, соціологія – 0,05.

7.5.  Величина бала за особливі успіхи для призерів IV етапу Всеукра-
їнських учнівських олімпіад, що відбулися у поточному навчальному році, з 
біології при вступі на навчання за спеціальностями галузі знань «Охорона 
здоров’я», з історії України при вступі на навчання за спеціальністю «Со-
ціальна робота» та призерів III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, що 
відбулися у поточному навчальному році, за наступними секціями наукових 
відділень Малої академії наук України: медицина, загальна біологія, біологія 
людини, валеологія при вступі на навчання за спеціальностями галузі знань 
«Охорона здоров’я», історія України, соціологія – при вступі на навчання за 
спеціальністю «Соціальна робота» до ХНМУ на основі повної загальної се-
редньої освіти складає:

•  для осіб, нагороджених дипломами I ступеня – 200 балів;
•  для осіб, нагороджених дипломами IІ ступеня – 180 балів;
•  для осіб, нагороджених дипломами IІІ ступеня – 160 балів.
Бали за особливі успіхи нараховуються лише за однією з перелічених 

вище підстав.
7.6.  Середній бал документа про повну загальну середню освіту об-

числюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься 
до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які 
виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відпові-
дає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. (При використанні інших шкал 
оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія ХНМУ.) Вне-
сений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично пе-
реводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала 
документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною 
шкалою, значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 1 цих Правил 
прийому. 

7.7.  Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на осно-
ві повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 
балів. 

7.8.  Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на основі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спе-
ціальностями  «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська 
справа» для здобуття ступеня бакалавра, за спеціальністю «Медсестрин-
ство» зараховуються результати фахового вступного випробування з основ 
сестринської справи.

7.9.  Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на другий 
курс з нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензованого об-
сягу для здобуття ступеня бакалавра, спеціальність «Лабораторна діагнос-
тика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спе-
ціаліста за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина» зараховуються 
результати фахових вступних випробувань з біохімії та мікробіології.

7.10. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на тре-
тій курс з нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензовано-
го обсягу для здобуття ступеня бакалавра, спеціальність «Лабораторна діа-
гностика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста за спеціальністю «Лабораторна діагностика» зараховуються ре-
зультати фахового вступного випробування з основ лабораторної діагнос-
тики.

7.11.  Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на дру-
гий курс з нормативним строком навчання на вакантні місця для здобут-
тя освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, спеціальність «Лікувальна 
справа» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Сестринська спра-
ва» зараховуються результати фахових вступних випробувань з основ вну-
трішньої медицини, основ педіатрії, основ хірургії.

7.12.  Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на другий 
курс з нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензованого об-
сягу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, спеціаль-
ність «Стоматологія» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за спеціальностями «Стоматологія» та «Стоматоло-
гія ортопедична» зараховуються результати фахових вступних випробувань 
з основ профілактики стоматологічних захворювань та основ стоматології.

7.13.  При прийомі на навчання до ХНМУ для здобуття ступеня ба-
калавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал обчислюєть-
ся шляхом додавання балів фахових вступних випробувань з відповідних 
конкурсних предметів та середнього бала документа (додатка до докумен-
та) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. 

Середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням 
до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, які виставлені за 5-бальною 
шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, 
“5” відповідає “12”.  (При використанні інших шкал оцінювання порядок пе-
рерахунку визначає приймальна комісія ХНМУ). Внесений до Єдиної бази за 
12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-баль-
ну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну 
загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 
200-бальної шкали, наведеною у додатку 1 цих Правил прийому. 

Результати фахових випробувань з конкурсних предметів оцінюються 
за шкалою від 100 до 200 балів. 

7.14.  Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здо-
буття ступеня магістра, спеціальність «Медсестринство» на основі ступеня  
бакалавра за напрямом підготовки «Сестринська справа» зараховуються 
результати фахового вступного випробування з клінічного медсестринства 
та вступного екзамену з іноземної мови.

7.15.  Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здо-
буття ступеня магістра, спеціальність «Технології медичної діагностики та 
лікування» на основі ступеня бакалавра за напрямом підготовки «Лабора-
торна діагностика» зараховуються результати фахового вступного випро-
бування з основ клінічної лабораторної діагностики та вступного екзамену 
з іноземної мови.

7.16.  Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобут-
тя ступеня магістра, спеціальність «Публічне управління та адміністрування» 
на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (ступеня 
бакалавра) зараховуються результати фахового вступного випробування з 
основ менеджменту та організації охорони здоров’я та вступного екзамену 
з іноземної мови.

7.17.  Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобут-
тя ступеня магістра, спеціальність «Наука про освіту» на основі здобутого 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (ступеня бакалавра) зарахову-
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ються результати фахового вступного випробування з основ педагогіки та 
вступного екзамену з іноземної мови.

7.18.  При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста (ступеня бакалавра) для здобуття ступе-
ня магістра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів фахо-
вого випробування з відповідного конкурсного предмету, балів вступного 
екзамену з іноземної мови та середнього бала документа (додатка до доку-
мента) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (ступень 
бакалавра). 

Середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рі-
вень спеціаліста (ступень бакалавра) обчислюється за 12-бальною шкалою 
з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з докумен-
та про освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, які вистав-
лені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, 
“4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. (При використанні інших шкал оціню-
вання порядок перерахунку визначає приймальна комісія ХНМУ). Внесений 
до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично перево-
диться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала до-
кумента про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною 
шкалою, значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 1 цих Правил 
прийому. 

Результати фахових випробувань з конкурсних предметів та вступного 
екзамену з іноземної мови оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

7.19.  Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобут-
тя ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, та здобуття ступе-
ня магістра конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

7.20.  Програми фахових випробувань для вступу на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, ступеня бака-
лавра розробляються і затверджуються ХНМУ не пізніше ніж за три місяці 
до початку прийому документів та оприлюднюються на веб-сайті та інфор-
маційних стендах приймальної комісії ХНМУ.

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

7.22.  Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випро-
бування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено ба-
лами нижче встановленого 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 до-
пускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.
7.23.  Відомості щодо результатів вступних іспитів (фахових випро-

бувань) формуються в Єдиній базі. Результати вступних іспитів (фахових 
випробувань) оприлюднюються не пізніше наступного робочого дня після 
проведення вступного випробування шляхом розміщення на інформацій-
них стендах приймальних комісій та веб-сайті ХНМУ. Порядок проведення 
вступних випробувань (вступних іспитів, фахових випробувань) визначаєть-
ся Положенням про письмове комплексне вступне випробування за тесто-
вими технологіями у ХНМУ в 2016 році, яке затверджується наказом рек-
тора ХНМУ.

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

7.25.  Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з 
конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, 
освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у 
конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програ-
му, напрям підготовки) у цьому вищому навчальному закладі.

VIII. УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ВСТУПНИХ ІСПИТІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
8.1.  Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів у ХНМУ мають право особи, у яких є захворювання, 
зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для про-
ходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердже-
ному наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони 
здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Мі-
ністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які 
вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

8.2.  Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у ХНМУ (за їх вибо-
ром) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демо-
білізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову 
службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначе-
ному відповідними положеннями про проходження військової служби гро-
мадянами України.

IX. ЗАРАХУВАННЯ ЗА СПІВБЕСІДОЮ
9.1. За результатами співбесіди зараховуються до ХНМУ особи:
•  яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
•  які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громад-
ського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року 
за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які 
звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 
30 квітня 2014 року;

•  визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

9.2.  Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує 
голова приймальної комісії ХНМУ. Результат співбесіди оголошується вступ-
никові в день її проведення. Порядок проведення вступного випробування 
у формі співбесіди визначається Положенням про співбесіду при вступі на 
навчання до ХНМУ в 2016 році, яке затверджується наказом ректора ХНМУ.

9.3.  Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зара-
хування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оці-
нювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених 
Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних за-
садах.

X. ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ
10.1.  Поза конкурсом зараховуються:
•  особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів ві-

йни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
•  інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипока-

зане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно 
до Закону 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 престиж-
ності шахтарської праці" надане таке право;

•  особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;

•  члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олім-
піадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у 
сфері освіти і науки.

10.2.  У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спе-
ціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою, напрямом підготовки) рі-
шенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг 
(до 5 %) місць державного замовлення для окремих категорій вступників, 
визначених законом. Зарахування осіб, визначених у пункті 10.1 цього роз-
ділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3.  Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня ма-
гістра та доктора філософії.

10.4.  Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 
цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені 
місця згідно з пунктом 10.2 цього розділу, мають право брати участь у кон-
курсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XІ. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ
11.1.  Право на першочергове зарахування до ХНМУ мають: 
•  особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" 

надане таке право;
•  особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної за-

хищеності інвалідів в Україні" надане таке право;
•  особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 

2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захис-
ників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-
патріотичного виховання молоді" надане таке право;

•  випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагоро-
джені 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;

•  абітурієнти, які мають більший стаж медичної роботи за фахом;
•  призери (особи, нагороджені дипломом І–ІІІ ступенів) учнівських 

олімпіад І-ІІІ етапів з біології при вступі на навчання за спеціальностями га-
лузі знань «Охорона здоров’я», з історії України при вступі на навчання за 
спеціальністю «Соціальна робота», що відбулися у поточному навчальному 
році;

•  призери (особи, нагороджені дипломом І–ІІІ ступенів) Всеукраїнсько-
го конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої ака-
демії наук України І–ІІІ етапів, за наступними секціями наукових відділень 
Малої академії наук України: медицина, загальна біологія, біологія людини, 
валеологія при вступі на навчання за спеціальностями галузі знань «Охоро-
на здоров’я»; історія України, соціологія – при вступі на навчання за спеці-
альністю «Соціальна робота», що відбулися у поточному навчальному році;

•  випускники старшої школи, нагороджені похвальними грамотами «За 
особливі успіхи» у вивченні з біології при вступі на навчання за спеціальнос-
тями галузі знань «Охорона здоров’я», з історії України при вступі на навчан-
ня за спеціальністю «Соціальна робота» у поточному навчальному році;

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

•  випускники підготовчих курсів ХНМУ, які навчались у поточному році;
•  вступники, які мають вищій середній бал атестата.
11.2.  Право першочергового зарахування надається за послідовністю, 

визначеною пунктом 11.1 цих Правил прийому.

XІI. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ СПИСКУ 
ВСТУПНИКІВ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
12.1.  Рейтинговий список вступників формується за категоріями в та-

кій послідовності:
•  вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
•  вступники, які мають право на зарахування за результатами співбе-

сіди;
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•  вступники, які мають право на зарахування за конкурсом;
•  вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінан-

суються за кошти державного бюджету.
12.2.  У межах кожної зазначеної в пункті 12.1 цього розділу категорії 

рейтинговий список вступників впорядковується:
•  за конкурсним балом від більшого до меншого;
•  з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому 

конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповід-
но до розділу ХІ цих Правил прийому (для вступників на основі повної за-
гальної середньої освіти) для осіб, які:

–  беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;
–  мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;
–  мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ва-

говими коефіцієнтами;
–  мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту. 
12.3.  У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної 

бази, зазначаються:
•  прізвище, ім'я та по-батькові вступника;
•  конкурсний бал вступника;
•  наявність підстав для вступу поза конкурсом;
•  наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
•  наявність права на першочергове зарахування;
•  пріоритет заяви, зазначений вступником.
12.4.  Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної 

бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на 
веб-сайті ХНМУ. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, фор-
муються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом 
розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті 
ХНМУ.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, а також ступінь 
магістра та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на основі здобуто-
го ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вимог для 
зарахування на навчання відповідно до пункту 14.1 розділу XІV цих Правил 
прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються 
такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 
12.3 цього розділу.

XIIІ. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ
13.1.  Рішення про рекомендування до зарахування вступників на міс-

ця за кошти державного бюджету приймальна комісія приймає у строк, ви-
значений пунктом V цих Правил прийому, та згідно з порядком формуван-
ня рейтингового списку, визначеного у розділі XІІ цих Правил прийому, що 
впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до 
нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим прі-
оритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник 
потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на 
місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

Рекомендації до зарахування на місця, що фінансуються за кошти дер-
жавного бюджету, на основі повної загальної середньої освіти при вступі 
для здобуття ступенів бакалавра (магістра, спеціаліста медичного, ветери-
нарного та фармацевтичного спрямувань) осіб, які мають підстави для всту-
пу поза конкурсом, надаються в межах 10 % максимального обсягу держав-
ного замовлення ХНМУ.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здій-
снюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, 
що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності – у межах 
ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок 
коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазна-
ченими вступником під час подання заяв. 

13.2.  Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на на-
вчання на місця за кошти державного бюджету відповідно до строків, ви-
значених у розділу V цих Правил прийому.

13.3.  Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зара-
хування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах при-
ймальних комісій ХНМУ. Рішення приймальної комісії про рекомендування 
до зарахування також розміщується на веб-сайті ХНМУ. Рекомендованим 
до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами 
електронного та мобільного зв'язку.

XІV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ 
НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ
14.1.  Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та 

беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісі-
єю рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, ви-
значеного в розділу V цих Правил прийому, зобов'язані виконати вимоги 
для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто ори-
гінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка 
до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших доку-
ментів, передбачених Умовами та цими Правилами прийому, до приймаль-
ної (відбіркової) комісії ХНМУ. Особи, які подали заяви в електронній формі, 
зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймаль-
ній комісії.

14.2.  Особи, які в установлені строки, визначені у розділу V цих Правил 
прийому, не подали до приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ оригінали 
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до ньо-
го, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, 
передбачених Умовами та цими Правилами прийому (не виконали вимог 
для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за кошти 

державного бюджету, крім випадків, визначених у розділах XV, XVI та XVIІІ 
цих Правил прийому. 

XV. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ 
РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
15.1.  Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступни-

кам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа 
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифі-
катів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передба-
чених Умовами та цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) 
комісії ХНМУ).

Між строками, виконання вимог до зарахування та термінами зараху-
вання, рекомендація до зарахування на місця за кошти державного бюдже-
ту надається вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня мо-
лодшого спеціаліста приймальною комісією без урахування наданих раніше 
рекомендацій до зарахування на навчання за кошти державного бюджету в 
іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність (спеціаліза-
цію, освітню програму).

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за 
кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця 
за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на на-
вчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма 
пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

15.2.  Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти 
фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекоменда-
цію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймаєть-
ся за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної ко-
місії ХНМУ та долучається до його особової справи.

15.3.  Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповід-
но до пункту 14.1. розділу XІV цих Правил прийому. Договір із замовником 
щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після ви-
дання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з до-
говором, укладеним сторонами.

15.4.  При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеці-
алізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами на-
вчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригі-
нали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до 
нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього неза-
лежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем 
навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаці-
ями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, 
крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезаз-
начених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за 
бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видаєть-
ся на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберіга-
ються.

XVІ. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ
16.1.  Накази про зарахування на навчання видаються ректором ХНМУ 

на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на на-
вчання з додатками до них формуються в Єдиній базі, відповідно до списків 
вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інфор-
маційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ХНМУ у вигляді списку за-
рахованих, у строки, встановлені в розділу V цих Правил прийому.

16.2.  Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може 
бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законо-
давства з боку вступника, передбачених пунктом 19.5 розділу XІX цих Пра-
вил прийому. 

Вступники можуть бути відраховані з ХНМУ за власним бажанням, про 
що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким 
особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня 
після подання заяви про відрахування.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до початку навчальних за-
нять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які бра-
ли участь у конкурсі на цю спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, 
напрям підготовки). У разі відсутності таких претендентів на звільнені міс-
ця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей (спеціалізацій, 
освітніх програм, напрямів підготовки) цього вищого навчального закладу 
за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу 
спеціальність. 

Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видаєть-
ся за умови особистого виконання вступником вимог пункту 14.1 розділу XІV 
цих Правил прийому.

16.3.  Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання 
за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за зая-
вою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів 
участі у конкурсі відповідно до вимог Умов.

XVIІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ТА НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА 
У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 
МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
17.1.  Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється 

згідно з Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами 
Президента України від 25 березня 1994 року № 112/94 "Про заходи щодо 
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розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними при-
кордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року 
№ 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва облас-
тей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-
територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету 
Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних 
громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набо-
ру для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства 
освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання 
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без грома-
дянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 
року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за між-
народними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжна-
родними зобов'язаннями України, приймаються на навчання  у межах уста-
новлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі 
направлень Міністерства освіти і науки України. 

17.2.  При вступі до ХНМУ закордонні українці, які отримали направ-
лення на навчання від українських національно-культурних товариств, ко-
ристуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни 
України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами 
України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України.

17.3.  Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу 
освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено між-
народними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчаль-
ними закладами про міжнародну академічну мобільність.

17.4.  Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордон-
них школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус 
яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються в 
межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України за 
співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомен-
даціями дипломатичних установ України за кордоном та українських націо-
нальних культурних товариств (за наявності).

17.5.  Видача запрошень на навчання іноземцям та особам без грома-
дянства здійснюється Міністерством освіти і науки України, а також універ-
ситетом у встановленому порядку. Для в’їзду в Україну з метою навчання, 
підставою для оформлення в’їзної візи є оригінал відповідного запрошення 
та клопотання Міністерства освіти і науки України про надання візової під-
тримки.

17.6.  Розгляд та прийом документів, що подані іноземцями та особа-
ми без громадянства, які постійно мешкають на території України,  прово-
диться приймальною  комісією з 1 липня до 15 листопада. Після розгляду та 
прийому документів такі особи рішенням приймальної комісії допускають-
ся до вступних випробувань у формі співбесіди. У разі позитивного скла-
дання вступних випробувань у формі співбесіди вступник рекомендується 
приймальною комісією ХНМУ до зарахування. На підставі рішення комісії та 
наявності оплати за навчання видається наказ про зарахування його до уні-
верситету з укладанням договору про навчання.

17.7.  Іноземці, щодо яких приймальною комісією ХНМУ встановлено 
необхідність мовної підготовки до основного навчання, проходять таку під-
готовку на підготовчому відділені (факультеті). 

Після успішного закінчення мовної підготовки іноземець отримує сві-
доцтво про закінчення підготовчого відділення (факультету) для іноземців 
та осіб без громадянства та вступає на навчання за основним напрямом 
підготовки.

17.8.  Іноземці та особи без громадянства, які вступають до ХНМУ, по-
дають до приймальної комісії такі документи:

а)  анкету встановленого зразка;
б)  оригінал документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін 

оцінки (бали);
в)  медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним ор-

ганом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізні-
ше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

г)  дійсний страховий поліс із надання екстреної медичної допомоги 
(крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безкоштов-
не надання екстреної медичної допомоги);

д)  документ про народження;
е)  шість кольорових фотокарток розміром 40×60 мм.
Зазначені в підпунктах б); в); д) цих Правил прийому документи повинні 

бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані 
у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними дого-
ворами України.

Документи, зазначені у підпунктах б, д цього пункту, мають бути пере-
кладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

17.9.  Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються 
до університету за результатами співбесіди з біології та іноземної мови (ро-
сійська, українська та англійська). Оцінка знань здійснюється за системою – 
«Достатньо» або «Недостатньо».

Випускники підготовчих факультетів зараховуються до ХНМУ на підста-
ві свідоцтва про закінчення підготовчого факультету.

17.10.  Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певно-
го освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до ХНМУ не пізніше 15 
листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єди-
ній базі. 

17.11.  Навчання іноземців у ХНМУ проводиться за вибором: англій-
ською, українською та російською мовами.

17.12.  Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які прибули 
в Україну з метою навчання, проводиться в Державній міграційній службі 
України на підставі письмового звернення навчального закладу, який видав 
запрошення на навчання або одержав відповідне направлення Міністерства 
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освіти і науки України. Звернення подається до Державної міграційної служ-
би України не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до закінчення терміну перебу-
вання іноземця на території України.

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

XVIІI. ЗАРАХУВАННЯ ДО ХАРКІВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
НА ЗВІЛЬНЕНІ МІСЦЯ ПРОТЯГОМ ПЕРШИХ ДНІВ 
НАВЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ РОБІТ ВСТУПНИКІВ
18.1.  Особи, які без поважних причин не приступили до занять протя-

гом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ХНМУ, про що видається від-
повідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом 
наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пункту 16.2 
розділу XVІ цих Правил прийому. При цьому накази про зарахування таких 
осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 верес-
ня.

18.2.  Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахо-
вих випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються 
протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. 

XІX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ 
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРИЙОМУ ДО ХАРКІВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
19.1.  На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 

представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного 
засобу масової інформації) за умови їх акредитації у приймальній комісії 
ХНМУ.

Акредитація проходить у вигляді співбесіди із заступником Голови при-
ймальної комісії. Для цього необхідно за 2 місяці до початку прийому доку-
ментів від вступників подати листа на ім’я Голови приймальної комісії про 
необхідність проведення акредитації. Після чого буде встановлена дата 
проведення співбесіди.

19.2.  Громадські організації можуть звернутися до Міністерства осві-
ти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження 
за роботою приймальних комісій ХНМУ. Громадські організації, яким таке 
право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на 
засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія 
зобов'язана створити належні умови для присутності громадських спосте-
рігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з 
документами, що надаються членам комісії, до засідання.

19.3.  ХНМУ зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступни-
ків з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акре-
дитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготов-
ки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому 
за кошти державного бюджету за кожною спеціальністю (освітньою програ-
мою, напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у 
тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, опри-
люднюються на веб-сайті університету не пізніше робочого дня, наступного 
після затвердження/погодження чи отримання 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. Оголошення разом із проек-
том порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті ХНМУ.

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

19.6.  Інформування громадськості про ліцензований обсяг, граничний 
обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, вартість на-
вчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), пе-
ребіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зара-
хування до ХНМУ здійснюється інформаційними системами, в тому числі 
системою "Конкурс", на підставі даних, внесених приймальною комісією до 
Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів ІX – 
XІ цих Правил прийому.

19.7.  Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на на-
вчання для отримання ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медично-
го, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) ХНМУ зобов'язаний 
оприлюднити на власному веб-сайті та внести до Єдиної бази інформацію 
про граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюдже-
ту, на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), у тому числі кількість 
місць для осіб, які вступають поза конкурсом.

Правила прийому до Харківського національного медичного універ-
ситету в 2016 році розглянуті та ухвалені на засіданні Приймальної комісії 

(протокол № 66 від 16 листопада 2015 року).
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ІГРИ РОЗУМУ
«ЩО? ДЕ? КОЛИ?»

Команда «СуммаМед» захищала честь alma mater на що-
річному чемпіонаті серед профспілок Харківщини з «Що? Де? 
Коли?». Турнір складався з двох турів, кожний налічував 15 пи-
тань. Особливо гостро відчувалась атмосфера боротьби після 
першого туру й виходу до фіналу.

О т р и м а в ш и 
беззаперечну пере-
могу в цих двох ту-
рах, команда ХНМУ 
стала переможцем 
у лізі студентської 
молоді та вийшла до 
суперфіналу чем-
піонату, де змага-
лась з командою-
переможницею в 
лізі молоді підпри-
ємств. Команда су-
перників виявилась 

ерудованою та продемонструвала гідну гру, але в результаті су-
перфіналу «СуммаМед» знов стала абсолютним чемпіоном тур-
ніру, довівши в черговий раз, що осередок інтелектуальної еліти 
Харківщини сконцентрований саме в Харківському національно-
му медичному університеті.

«КОЗАЦЬКІ РОЗВАГИ» – 
ПЕРЕМОЖЕ НАЙСИЛЬНІШИЙ

СПОРТИВНО-ПАТРІОТИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

В таборі «Ме-
дик» відбувся пер-
ший спортивно-
п а т р і о т и ч н и й 
фес тиваль студен-
т і в - в о л о н т е р і в 
Харківського на-
ціонального медич-
ного університету 
«Козацькі розваги».

Учасники дола-
ли водні перешко-

ди на байдарках, робили марш-кидок перехресною місцевістю 
дистанцією в 1 км, демонстрували швидке та якісне надання 
першої медичної допомоги та брали участь в інтелектуальному 
конкурсі, де команди відповідали на цікаві питання з історії укра-
їнського козацтва, розраховані на кмітливість, винахідливість та 
ерудицію.

Варто відзначити дружність, дисципліну та старанність ко-
манд, які сумлінно ходили на тренування та вдосконалювали 
свої уміння і навички.

ОСТОРОЖНО, ХАРЬКОВЧАНЕ!
КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

Сборная ко-
манда КВН ХНМУ 
«Осторожно, харь-
ковчане!» прово-
дила «бабье лето» 
на ХХІІ Всеукраин-
ском фестивале 
«Ассоциации КВН 
Украины».

Со всей страны 
съехались для кого 
приятели, а для 

кого новые друзья-КВНщики. Команды КВН приехали на курорт 
Затока Одесской области на ежегодный фестиваль области с 
главной целью – отдохнуть и стать чемпионом 2015 года. 

По итогам фестивальных дней был составлен рейтинг, и наша 
команда вернулась в родной университет не с пустыми руками: 
кубок и диплом победителя украсят историю университета.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ – 
ОСОБЛИВИЙ ЧАС

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ СТУДЕНТА

У стінах Харків-
ського національ-
ного медичного 
університету напере-
додні Міжнародного 
дня студента відбу-
лося урочисте наго-
родження активістів 
за високі досягнен-
ня у навчанні, науці, 
суспільній діяльності 
та спорті.

Ректор університету Володимир Лісовий урочисто відкрив 
захід, розповівши про історію заснування свята. Володимир 
Миколайович відзначив високу активність студентів, результа-
тивність їх роботи та побажав не зупинятися на досягнутому. 
Святкову атмосферу для присутніх створили творчі колективи 
Молодіжного центру.

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ЗАГІН 
МОЛОДІЖНОЇ СПІЛЬНОТИ

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

В о л о н т е р с ь к а 
діяльність в Украї-
ні розгорнута вже 
близько 20 років, 
за цей час кількість 
не байдужих людей 
та доброчинних ор-
ганізацій зростала 
стрімкими темпами, 
а сфера діяльнос-
ті набирала обертів. 
За останні роки саме 

молодь посідає основну ланку серед волонтерів. Сповнене аль-
труїстичного вогника та натхнення наше покоління творить добрі 
справи та популяризує волонтерський рух.

Студентський актив Харківського національного медичного 
університету входить до складу волонтерського загону молодіж-
ної спільноти м. Харкова. Кожен масовий захід або участь у соці-
альній акції та проекті не проходить без студентів-медиків.

ДРУЖНЯ РОДИНА

ЯРМАРОК КУЛЬТУР

Н а п е р е д о д -
ні Нового року в 
ХНМУ відбувся тре-
тій міжнародний 
фестиваль твор-
чої молоді «Звуки і 
фарби світу» в рам-
ках проекту «Ярма-
рок культур». 

У цей день 
представники 13 
країн стали однією 

дружньою родиною та дали змогу гостям ярмарку перейнятися 
оригінальною культурою кожної країни. Учасники підготували за-
хоплюючі виставки, на яких представили одяг, прикраси, пред-
мети побуту та національні страви своїх країн, які могли скушту-
вати всі охочі. Вражаючі танці від Таджикистану, Йорданії, Грузії, 
Танзанії, пісні від Туркменістану і дружній настрій кожного учас-
ника зробили атмосферу ярмарку веселою та невимушеною.

Після ярмарку відбувся Міжнародний фестиваль-концерт 
творчої молоді «Звуки і фарби світу» в актовому залі, під час яко-
го глядачі насолоджувалися яскравими танцями та мелодійними 
піснями різних народів і культур світу.
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НІЧ НАУКИ
НАУКОВО-ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Харківський національний ме-
дичний університет взяв участь 
у науково-освітньому заході «Ніч 
науки», який відвідали тисячі 
харків’ян та гостей міста. Серед 
гостей були школярі, студенти, 
їх батьки та вчителі, а також Ге-
неральний консул Федеративної 
Республіки Німеччини Вольфганг 
Мессингер з дружиною.

Під час проведення заходу 
можна було ознайомитися з прин-
ципами дії медичної апаратури та 
вирощування кристалів, оцінки 
якості продуктів харчування, ви-
явити мікроорганізми на поверхні 
власних рук та мобільних телефо-
нів, подивитися патологічні стани 
на тваринах.

Гості мали змогу провес-
ти серцево-легеневу реаніма-
цію, зробити внутрішньовенні та 
внутріншьом'язові ін'єкції, пройти 
обстеження у терапевта, ендо-
кринолога, хірурга, травматолога, 
офтальмолога, оториноларинго-
лога, реабілітолога, стоматолога 
та педіатра, зняти ЕКГ та отрима-
ти результати  іридодіагностики, 
а також відвідати музей ХНМУ, па-
тологічної анатомії та нормальної 
анатомії.

ЗУСТРІЧАЙТЕ МОЛОДУ 
КОГОРТУ ЛІКАРІВ!

У ЦЕНТРІ УВАГИ

У 2015 році в Харківському національному медичному уні-
верситеті відбувся черговий випуск молодих лікарів – 891 випус-
кник одержав диплом фахівця, з них 288 іноземних лікарів з 33 
країн світу.

Головний для 
випускників захід 
проходив у стінах 
Харківського націо-
нального академіч-
ного театру опери й 
балету ім. М. Лисенка 
за участю численних 
гостей. Вітання й на-
путні слова пролуна-
ли з вуст ректора уні-
верситету, деканів, 
викладачів, батьків, 
представників місь-
кої й обласної влади. 

Клятва лікаря 
звучала як урочиста 
обіцянка зберегти ві-
рність професії. Це 
обов’язок кожного, 
хто обрав найгуман-
нішу у світі професію. 
Яскраві привітання й 
виступи самодіяль-

них колективів зробили це неформальне свято таким, що най-
більше запам’ятається випускникам 2015 року.

ШЕСТЬ ЛЕТ ЗА ШЕСТЬ МИНУТ
СЛОВО ВЫПУСКНИКА

Выпускников–2015 переполняют эмо-
ции. Наш путь был долгим, и описать все 
сложности на этом пути невозможно. Про-
сто не укладывается в голове, как мы могли 
их преодолеть и в итоге получить диплом. Во 
время учебы было много всего и разного – и 
слез, и радости, но больше слез. Благода-
ря этому медицинский университет закалил 
в нас железный характер, так необходимый 
доктору, и добавил немного цинизма. 

Âàëåðèÿ Äàíèëþê, ñòîìàòôàêóëüòåò

На протяжении всего периода обучения 
в нашем университете каждый день был на-
полнен интересными случаями и события-
ми. У меня чувство, что я прошла тяжелый и 
длинный путь, но в конце этого пути я ощу-
щаю гордость от того, что теперь буду вра-
чом. 

Åëåíà Êîæàðñêàÿ, IV ìåäôàêóëüòåò

Учеба в Харьковском национальном ме-
дицинском университете мне понравилась. 
Спасибо большое преподавателям, кото-
рые нас терпели. Абсолютно не жалею о 
своем выборе – я успешно закончила ХНМУ. 

Интернатуру буду проходить в своей стра-
не. Спасибо всем!

Ãàçåëü ×àðûåâà, V ìåäôàêóëüòåò (Òóðêìåíèñòàí)

Годы так быстро пролетели – 6 лет за 6 
минут. Я всегда мечтала поступить в ХНМУ – и 
вот моя мечта сбылась. Сейчас я очень рада, 
что это время было в моей жизни. Первокурс-
никам хочу пожелать запастись настойчиво-
стью, терпением, крепкими нервами и, ко-
нечно, упорно двигаться к своей цели, потому 
что без этого все усилия будут напрасны. 

Ìàðèÿ Êîíîíîâè÷, III ìåäôàêóëüòåò 

На протяжении 6 лет было пережито 
много разных эмоций. Каждый день напол-
нялся новыми знаниями. Если можно было 
бы вернуть время назад, я бы свой выбор 
не изменила. Судьба распорядилась так, 
что я поступила именно в Харьковский на-
циональный медицинский университет, о 
чем я ни капельки не жалею. Первокурсни-
кам хочу пожелать терпения, выносливости 
и главное – любите свою будущую профес-
сию, почитайте ее и приумножайте. 

Àëåíà Ñëàéêî, II ìåäôàêóëüòåò

«Ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò»
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî ÕÊ ¹ 2098 – 839 ÏÐ â³ä 05.03. 2014 ð.

Çàñíîâíèê – Êîëåêòèâ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñè òåòó.

Ãàçåòà âèõîäèòü îäèí ðàç íà ì³ñÿöü
Àäðåñà ðåäàêö³¿: 61022, Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 4. 

Ãîë. êîðïóñ, 5 ïîâåðõ, òåë. 707-73-60
e-mail: redakt@knmu.kharkov.ua

www.knmu.kharkov.ua

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 18.04.2016. Ôîðìàò 60 õ 90/4.
Ïàï³ð îôñåòíèé. Ãàðí³òóðà Pragmatica. Äðóê îôñåòíèé.
Óìîâ. äðóê. àðê. 8. Îáë.-âèä. àðê. 8,5.
Òèðàæ 500 ïðèì. Çàì. ¹ 04/18.
Âèäàííÿ ï³äãîòîâëåíî òà íàäðóêîâàíî
ó ÒÎÂ ÂÏÏ «Êîíòðàñò».
61166, ì. Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 40,
ò. (057) 719-49-13, 717-76-51

Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÄÊ ¹ 178 â³ä 15.09.2000
Çà òî÷í³ñòü âèêëàäåííÿ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå 

àâòîð. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóºìî é íå ïîâåðòàºìî. Òî÷êà 
çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå çá³ãàòèñÿ ç ïîçèö³ºþ 
ðåäàêö³¿. Ïåðåäðóê ëèøå ç äîçâîëó ðåäàêö³¿ ãàçåòè.

Ðåäàêòîð Â. Çàõàðåâè÷

Êîðåêòîðè Ì. Òàðàñåíêî, ª. Ðóáöîâà
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