
Шановні абітурієнти! Якщо ви читаєте цю статтю, це означає, 
що ви вже зробили свій вибір у сторону професії медичного пра-
цівника. Це дуже важка і відповідальна місія – завжди хвилюва-
тись через своїх пацієнтів та не допускати жодних помилок. Про-
те професія медика завжди буде актуальною і шанобливою.

Минає час, і наука впевнено крокує вперед. Людство вже по-
долало сотні тисяч хвороб і продовжуватиме боротися з нови-
ми, що неодмінно виникають. Неможливо впоратись із цим без 
медичних працівників. Кожен з вас може зробити свій внесок у 
розвиток медичної науки. Можливо, саме ви нарешті винайдете 
ліки проти раку, створите новий пристрій для ранньої діагности-
ки хвороб, зможете допомагати дітям, що знаходяться в утробі 
матері… Все у ваших руках! Проте для цього треба довго і напо-
легливо вчитися. І першим кроком до світлого майбутнього має 
стати вибір навчального закладу.

Харківський національний медичний університет – це за-
клад вищої освіти зі славетною історією. Працівники нашого ЗВО 
не збираються зупинятися на досягнутому і впевнено крокують 
вперед. Це справжні професіонали своєї справи, що присвяти-
ли життя не тільки пацієнтам, але й студентам. Наш медичний 
заклад існує вже більше двохсот років і протягом усього часу ви-
ховує висококласних фахівців. Випускники медичного вишу пра-
цюють на благо розвитку медичної науки й практичної охорони 
здоров’я. Навчаючись у нашому ЗВО, ви не тільки отримаєте фун-
даментальну теоретичну підготовку, а й попрацюєте у лікарнях і 
розглянете безліч цікавих і складних випадків хвороб. Прекрасна 
практика дозволить вам отримати безцінні навички, що стануть 
запорукою вашого подальшого вдосконалювання у професії.

Медичний університет відкритий для тих, хто хоче отриму-
вати фундаментальні знання. Ми чекаємо на здібних та активних 
студентів. У нашому ЗВО сформована гідна матеріально-техніч-
на база, усі викладачі та кадрові працівники висококваліфіковані, 
доброзичливі та відкриті до діалогу. Активно розвиваються сучас-
ні інформаційні технології. На базі університету створені всі умо-
ви для підготовки висококваліфікованих фахівців – не тільки лі-
карів, а й медичних сестер, фахівців з лабораторної діагностики, 
фізичної терапії тощо. Цікавими будуть заняття у фантомних й ін-
терактивних класах, лабораторіях. Також потужні знання ви змо-
жете отримати за допомогою Наукової бібліотеки.

Харківський національний медичний університет забезпечує 
своїх студентів усім необхідним не тільки для професійного, але 
й для особистісного розвитку. Ви зможете займатися наукою під 
керівництвом провідних учених, отримати спортивну підготовку, 
проявити себе у творчості. Наші студенти всебічно розвивають-
ся, вирізняючись високим інтелектом і яскравою індивідуальніс-
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тю. За таких умов у майбутньому вони стають лідерами та керів-
никами, домагаються успіхів у професійному житті. Серед наших 
випускників – визнані вчені, відомі державні діячі і висококваліфі-
ковані фахівці у всіх галузях медицини.

Наш медичний університет широко відомий не тільки в Укра-
їні, а й за її межами. Кожного року до навчання долучається все 
більше іноземних студентів. На сьогодні в стінах університе-
ту вчаться біля 4 000 студентів з 72 країн світу. Тому ви зможете 
познайомитися з дуже цікавими людьми, дізнатися більше про 
звичаї різних народів. Усього у ЗВО навчається понад 8 000 сту-
дентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів і док-
торантів.

Тож якщо ви дуже хочете стати лікарем, готові навчатися про-
тягом усього життя, прагнете великих досягнень, запрошую вас 
до Харківського національного медичного університету. Саме тут 
ми разом зробимо життя людей кращим!

Переваги нашого університету:

1. Потужний науково-професійний склад: близько 70 % ви-
кладачів мають наукові ступені й учені звання, є докторантура й 
аспірантура.

2. Викладання на сучасному рівні: навчання студентів здій-
снюється на 70 кафедрах, більше половини з яких розташовані на 
базах лікарень і поліклінік м. Харкова, де працюють висококвалі-
фіковані й досвідчені викладачі.

3. Участь у наукових проєктах, щорічних конференціях з пу-
блікацією підсумків досліджень, а також можливість учасників 
освітнього процесу навчатися і стажуватися завдяки академічній 
мобільності та міжнародним програмам і ґрантам.

4. В університеті вибудувана система безперервної освіти, 
що включає профільну роботу зі школярами, систему додаткової 
професійної освіти з перепідготовки й підвищення кваліфікації 
фахівців.

5. Гарантоване працевлаштування, тому що підготовка всіх 
фахівців ведеться за спеціальностями, затребуваними в усіх га-
лузях медицини.

6. Високий рівень підготовки фахівців, перевірений часом: 
випускники університету працюють на посадах керівників і висо-
кокваліфікованих фахівців в Україні й за кордоном.

7. Оновлена Наукова бібліотека, оснащена сучасним облад-
нанням для зручного користування студентів та викладачів.

8. Надання місця в гуртожитку всім іногороднім першокурс-
никам.

9. Цікаве студентське життя: наукові товариства, клуб із чис-
ленними творчими колективами, спортивний клуб, клуб інтелек-
туальних ігор, конкурси, концерти.

Âàëåð³é Êàïóñòíèê, ðåêòîð óí³âåðñèòåòó
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Шановні вступники! У життєдіяльності будь-якого вишу головними є дві події, а саме вступ нового покоління студентів на навчання 
та випуск новоспечених лікарів-фахівців. Ми пропонуємо до вашої уваги слушні поради майбутнім абітурієнтам від студентів та випус-
кників щодо навчання в Харківському національному медичному університеті. Беріть їх на замітку, адже вони і наш випуск газети допо-
можуть вам зробити вирішальний крок до професійної визначеності!

Наші шановні першокурсники! Ласкаво просимо до ва-
шої alma mater, де ви пройдете гарну школу життя та отри-
маєте знання, які допоможуть вам у подальшій роботі. Про-
те для того, щоб стати дійсно гарним лікарем та здобути 
потрібну освіту у стінах нашого вишу та не з'їхати з глузду, 
треба докласти багато зусиль. Як студентка вже четвертого 
курсу, можу дати кілька порад, які допомогли мені без осо-
бливих потрясінь пройти крізь перші три дійсно тяжкі роки 
навчання: 

• Спокій, тільки спокій. Отримав незадовільну оцінку, ви-
кладач зробив зауваження, десь загубилася перепустка або 
забув халат і шапочку – це все не варто твоїх нервів. Оцінку 
завжди можна виправити, якщо взятися вчасно за розум, за-
уваження викладача прийми до уваги, а не до серця. Пере-
пустку допоможуть знайти чи зроблять нову, халат і шапочку 
теж можуть позичити гарні люди або на деяких кафедрах уні-
верситету.

• Час – це найдорожче, що в тебе є. Краще зробити на-
перед, заповнити одразу зошити, вивчити наступну тему, по-
ступово вивчати тести або слова на латині. Можливо, спочат-
ку буде складно, не буде бажання, але потім ти подякуєш собі 
за те, що не потрібно вирішувати купу справ в один момент. 
І якщо пропустив заняття або отримав незадовільну оцінку – 
краще перескласти якомога швидше. Не відтягуй – це лише 
здається, що перша сесія далеко. Ні! Зима поруч!

• Відпочивай! Так, у це складно повірити, але тобі буде 
потрібен гарний відпочинок та нові емоції. Бери друзів і по-
дорожуй, гуляй містом вночі, забирайтеся групою на пікніки. 
Багато свят і веселощів організовує студрада – бери в них 
участь та будь активним, бо це не тільки весело проведений 
час, а й нові знайомства.

• Оцінки – не головне. Якщо тобі дуже потрібна стипен-
дія, то вже складніше, але ж ти повинен розуміти, що для 
майбутнього лікаря на першому місці – знання та навички. 
Будь відповідальним студентом.

Навчайся у своє задоволення, бери участь у житті універ-
ситету, знаходь нових друзів та самовдосконалюйся! Мож-
ливо спочатку буде важко, але з кожним роком ти будеш ро-
зуміти, що студентські роки – це роки можливостей, драйву 
та волі. Бережи себе, свої нерви та здоров’я – це все знадо-
биться тобі для подолання нових вершин!

Ãàííà Ìîðîç, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò 

КРІЗЬ ЧАС ТА ПРОСТІР НАВЧАННЯ

ПОРАДИ ПЕРШОКУРСНИКАМ

ОБРАТИ СВОЮ ПРОФЕСІЮ

РОКИ МОЖЛИВОСТЕЙ, ДРАЙВУ ТА ВОЛІ

• Хотим сказать большое спасибо декану Максиму Хаустову 
за то, что он всегда помогал студентам, был отзывчивым и шел 
навстречу в трудных ситуациях. Среди преподавателей нам за-
помнилась Ольга Александровна Кисленко с кафедры невроло-
гии за то, что воспитала в нас сильный дух. Если мы ошибались во 
время ответа, она говорила: «Это у вас, а у людей по-другому». В 
университете много хороших преподавателей, которые многому 
нас научили. Мы выпускаемся действительно с хорошими знани-
ями. Абитуриентам хотим пожелать удачи, терпения, силы воли 
и усидчивости, потому что учиться довольно тяжело. Но это того 
стоит.

Àëåêñàíäðà Ðàññîëîâà, Ôèëèïï Àíè÷èí, II ìåäôàêóëüòåò

• Испытываю самые положительные эмоции, так как шесть 
лет наконец-то закончились. Хочу отметить Владимира Алексан-
дровича Федорова, Галину Юрьевну Панченко, которые вложили 
в наши головы прекрасные знания. Абитуриентам хочу сказать, 
пусть они не боятся сюда поступать. Хотя, чтобы учиться в нашем 
университете, нужен стальной характер. Даже если вначале что-
то не будет получаться, ни в коем случае нельзя опускать руки. 
Всегда идите к своей цели. 

Äàðèíà Ñóøåöêàÿ, I ìåäôàêóëüòåò

• В целом 6 лет учебы прошли незабываемо. Было много и 
хорошего, и очень сложного, но сейчас мы испытываем самые 
положительные эмоции, ощущаем радость от окончания одно-
го из этапов и готовы к переходу на следующий. Если говорить 
о преподавателях, то нам сложно кого-то выделить. Хотим по-
благодарить весь преподавательский состав за то, что мы ста-
ли теми, кем сейчас являемся. Однако абитуриентам советуем: 
перед тем, как поступать в университет, нужно взвесить все за 
и против и хорошо подумать. А выпускникам желаем терпения и 
благодарных пациентов, а также достигнуть самых высоких вер-
шин.

Àíòîí Çàâãîðîäíèé, Ãåîðãèé Ïîëèêîâ, I ìåäôàêóëüòåò

• Шесть лет тому назад я приехал из Узбекистана учиться 
в медицинском университете. Я очень горд и рад, что родители 
отправили меня сюда. Я получил массу знаний, несмотря на то, 
что какое-то время был очень подавлен и расстроен. Однако та-
кая ситуация закалила мой характер и дала стимул учиться и раз-
виваться. Украина стала для меня вторым домом. Я помню всех 
преподавателей, однако хотел бы поблагодарить преподавателя 
латинского языка Александру Вениаминовну Литовскую, препо-
давательницу патморфологии Оксану Николаевну Плетень, за-
ведующую кафедрой фармакологии Тамару Ивановну Ярмолен-
ко, преподавателя патофизиологии Александра Владимировича 
Морозова, заведующего кафедрой хирургии Василия Алексан-
дровича Сипливого. Абитуриентам желаю удачи, развиваться и 
учиться.

Àáäóëàçèç Õàñàíîâ, V ôàêóëüòåò ïî ïîäãîòîâêå èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ

СЛОВО ВИПУСКНИКА – 2019

ДОСЯГТИ ВЕРШИН

2



Провадження освітньої діяльності у Харківському національному ме-
дичному університеті (далі ХНМУ) здійснюється до відомостей щодо здій-
снення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ХНМУ Міністерства освіти 
і науки України https://mon.gov.ua/storage/app/media/03.%2006.%202020/
natsionmedichniyuniver140120-1.pdf.

Правила прийому на навчання до Харківського національного медичного 
університету в 2020 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною 
комісією ХНМУ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на 
навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році (далі – Умов прийому), 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019 № 
1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року 
за № 1192/34163.

Загальні положення
1.1. У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях:
адресне розміщення бюджетних місць – надання вступнику реко-

мендації до зарахування на місця навчання за кошти державного бюджету (за 
державним замовленням) на підставі його конкурсного бала;

відкрита конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, для якої кіль-
кість місць для навчання за державним замовленням визначається під час 
адресного розміщення бюджетних місць у межах між кваліфікаційним мініму-
мом та максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює нулю в 
разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного замов-
лення;

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здо-
буття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оці-
нювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), 
творчого конкурсу, творчого заліку, фахового випробування, єдиного вступ-
ного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, презентації дослід-
ницьких пропозицій чи досягнень;

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оці-
нювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, резуль-
тати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або за результата-
ми якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших 
вступних випробувань;

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсно-
му відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;

єдиний вступний іспит – форма вступного випробування з іноземної 
(англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу 
на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 
освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка 
передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення 
зовнішнього незалежного оцінювання;

кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальна кіль-
кість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропо-
зицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору 
на неї (тільки для спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, 
яким надається особлива підтримка);

квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць, яка 
використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних дого-
ворів України;

закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням закордон-
ного українця, статус якіх засвідчено посвідченням закордонного українця, і 
які не проживають постійно в Україні;

квота-1 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць 
(для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних 
місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути ви-
користана для прийому вступників на основі повної загальної середньої осві-
ти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають 
право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття 
вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання 
яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, за-
твердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 
року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 
року за № 907/29037 (далі - наказ № 697);

квота-2 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць 
(для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних 
місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій) в уповноважених 
закладах вищої освіти, яка може бути використана для прийому вступників на 
основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі 
вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та про-
фесійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово 
окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі – наказ № 560);

квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка може бути 
використана державним або комунальним закладом вищої освіти для прийо-
му на навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які здобули 
її в закладах освіти на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці;

квота-4 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць 
(для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних 
місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути ви-
користана для прийому вступників на основі повної загальної середньої осві-
ти, що мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і пе-
дагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу четвертого частини 
третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та Порядку реалізації пра-
ва на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної 
освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про 
відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі місько-
го типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2018 року № 417;

конкурсна пропозиція – пропозиція закладу вищої освіти (відокрем-
леного структурного підрозділу закладу вищої освіти, структурного підрозді-
лу закладу вищої освіти, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж 
місцезнаходження закладу вищої освіти) щодо кількості місць для прийому 
вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму, форму здобут-
тя освіти, курс, переліку конкурсних предметів, творчих заліків та творчих 
конкурсів, строку навчання на основі здобутого освітнього рівня або ступе-
ня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані (закри-
ті) та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять 
в широку конкурсну пропозицію. У разі, якщо конкурсна пропозиція поєднує 

декілька освітніх програм тощо, в Правилах прийому зазначаються строки (не 
раніше завершення першого року навчання) та порядок розподілу студентів 
між ними.

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обрахо-
вується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точ-
ністю до 0,001 відповідно до цих Правил та Умов прийому;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропо-
зиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей 
заяв вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);

конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень на-
вчальних досягнень з якого (якої) враховується під час проведення конкурс-
ного відбору на навчання до закладу вищої освіти;

максимальний обсяг державного замовлення – максимальна кіль-
кість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендо-
вана для зарахування на місця державного замовлення;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не 
надаються місця для навчання за кошти державного бюджету (за державним 
замовленням);

право на зарахування за квотами – право вступника щодо зарахуван-
ня на навчання до закладу вищої освіти за квотою-1, квотою-2, квотою-3, кво-
тою-4, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до цих Правил та 
Умов прийому;

право на першочергове зарахування до вищих медичних і педа-
гогічних закладів освіти – право вступника, передбачене законом, щодо 
зарахування на навчання до закладу вищої освіти за кошти державно-
го або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) 
за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 22 «Охорона 
здоров'я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох 
років у сільській місцевості або селищах міського типу, що реалізується від-
повідно до Порядку реалізації права на першочергове зарахування до за-
кладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) за-
мовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років 
у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417, та цих Правил та 
Умов прийому;

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступ-
ного випробування, що може бути передбачена під час вступу для здобуття 
освітнього ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та обго-
воренні наукового повідомлення вступника;

пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв черговість 
(де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду у разі адресного розміщення 
бюджетних місць; заклад вищої освіти в Правилах прийому може передбача-
ти встановлення локальних пріоритетностей для вступу на основі здобутого 
раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю за-
рахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно 
до цих Правил та Умов прийому;

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оціню-
вання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з кон-
курсного предмета (ів)) і мотивованості вступника, за результатами якої при-
ймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до 
зарахування;

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою При-
ймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відо-
мостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з пи-
тань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну 
помилку;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на 
основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-квалі-
фікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опану-
вання освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих рані-
ше компетентностей;

фіксована (закрита) конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція із 
заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного 
бюджету (за державним замовленням);

широка конкурсна пропозиція – сукупність відкритих конкурсних про-
позицій, яка складає спільну пропозицію державними закладами вищої освіти 
сукупного обсягу (суперобсягу) бюджетних місць для прийому вступників на 
місця навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) 
на певну галузь, спеціальність (спеціалізацію) та форму здобуття освіти. Від-
крита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної 
пропозиції;

Термін «ваучер» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про за-
йнятість населення».

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу 
освіту».

Організація прийому на навчання 
до Харківського національного медичного університету

2.1. Прийом на навчання до ХНМУ проводиться за спеціальностями (спе-
ціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. 

2.2. Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринар-
ного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступе-
нем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо- кваліфі-
каційного рівня молодшого спеціаліста, наведено у додатку 1 до цих Правил 
прийому. 

Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного 
спрямування приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-ква-
ліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спря-
мування.

2.3. Прийом на навчання до ХНМУ здійснюється на конкурсній основі за 
відповідними джерелами фінансування. Вступники приймаються на навчання 
на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молод-
шого спеціаліста ХНМУ, можуть перезарахувати кредити ЄКТС, максималь-
ний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандар-
ту – не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть, можуть прийматись на 
другий (старший) курс(и) або на перший курс (зі скороченим строком навчан-
ня). Для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного 
або ветеринарного спрямувань) за іншою спеціальністю особи можуть при-
йматись на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком на-
вчання).

Правила прийому для здобуття вищої освіти 
у Харківському національному медичному університеті

в 2020 році зі змінами
(наказ ХНМУ від 20.02.2020 №25, наказ ХНМУ від 20.05.2020 №112,

наказ ХНМУ від 09.06.2020 №131)

3



2.4. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропози-
ції, які самостійно формує ХНМУ. Назви конкурсних пропозицій формуються 
без позначок та скорочень державною мовою і можуть дублюватися іншими 
мовами.

2.5. Акредитовані спеціальності (освітні програми): 
ступінь бакалавр: галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 

«Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 227 
«Фізична терапія, ерготерапія»; ступінь магістр: галузь знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діа-
гностики та лікування»; галузь знань 28 «Публічне управління та адміністру-
вання» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»; 01 «Осві-
та/Педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки».

Ступінь бакалавр: галузь знань 23 «Соціальна робота» спеціальність 231 
«Соціальна робота» акредитація запланована на 2020 рік; ступінь магістр: 222 
«Медицина», 221 «Стоматологія», 228 «Педіатрія», 227 «Фізична терапія, ер-
готерапія» акредитація запланована на 2020 рік; 229 «Громадське здоров’я» 
акредитація запланована на 2020 рік. 

2.6. До ХНМУ приймаються громадяни України, іноземні громадяни, а та-
кож особи без громадянства, які проживають на території України на законних 
підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та ви-
явили бажання здобути вищу освіту. 

2.7. Усі особи, які здобувають вищу освіту у ХНМУ, мають рівні права та 
обов’язки. Прийом до ХНМУ на всі освітні ступені здійснюється на конкурсній 
основі незалежно від джерел фінансування.

2.8. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем прожи-
вання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її 
проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної без-
пеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія насе-
лених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 
року, визначаються наказом № 560.

2.9. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем прожи-
вання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її 
проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної без-
пеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія насе-
лених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 
року, визначаються наказом № 697. 

2.10. Організацію прийому вступників до ХНМУ здійснює Приймальна ко-
місія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її го-
ловою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про Приймальну комісію 
Харківського національного медичного університету на 2020 рік, затвердже-
ного до вимог чинного законодавства та розробленого на підставі положення 
про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого нака-
зом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 
1353/27798. Положення про Приймальну комісію ХНМУ оприлюднюється на 
офіційному вебсайті університету.

2.11. Усі питання, пов'язані з прийомом до ХНМУ, вирішує Приймальна 
комісія на своїх засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на 
офіційному вебсайті університету в день прийняття або не пізніше наступного 
дня після прийняття відповідного рішення.

2.12. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 
підставою для видання відповідного наказу ректором ХНМУ та/або виконання 
процедур вступної кампанії.

2.13. Ректор ХНМУ забезпечує дотримання законодавства України, у 
тому числі цих Правил та Умов прийому, а також відкритість та прозорість ро-
боти Приймальної комісії.

2.14. Правила прийому в 2020 році розробляються відповідно до зако-
нодавства України, затверджуються Вченою радою ХНМУ розміщуються на 
вебсайті університету та вносяться до ЄДЕБО ХНМУ до 31 грудня 2019 року. 
Правила прийому діють протягом календарного року.

Правила прийому до аспірантури та докторантури затверджуються  вче-
ною радою ХНМУ, як додаток до Правил прийому. Затверджені правила при-
йому до аспірантури та докторантури діють протягом календарного року. 

До 15 січня 2020 року для верифікації переліку спеціальностей, за яки-
ми планується отримання місць за державним замовленням на підготовку 
фахівців ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ве-
теринарного спрямувань) вносяться до ЄДЕБО відкриті та фіксовані (закриті) 
конкурсні пропозиції.

Створення та внесення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здо-
буття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти у пері-
од з 15 червня 2020 року до 15 вересня 2020 року не здійснюється.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть (за потреби) створюватися:
для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які 

здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти чи здо-
бувають його не менше ніж один рік та виконують у повному обсязі індивіду-
альний навчальний план;

для вступу іноземних громадян та осіб без громадянства;
для вступу на старші курси з нормативним терміном навчання;
для вступу за додатковим набором (після 01 вересня 2020 року).
2.15. ХНМУ має можливості для навчання осіб з особливими потребами.
2.16. Для вступників ХНМУ, які потребують поселення у гуртожиток під 

час вступу, надається 300 місць в 3 сучасних студентських гуртожитках, які 
розташовані у «спальних» районах м. Харкова з розвинутою інфраструктурою 
та транспортним забезпеченням (метро, трамвай, тролейбус, автобус, марш-
рутне таксі). Необхідний час щоб дістатися від гуртожитку до навчальних кор-
пусів складає від 20 до 40 хвилин. Студенти в гуртожитку проживають по 2-3 
особи в одній кімнаті. Поселення вступників та студентів до гуртожитку про-
водиться відповідно до Положення про студентський гуртожиток Харківсько-
го національного медичного університету, затвердженого наказом ХНМУ від 
18.04.2019 року № 150.

Вимоги до рівня освіти вступників
3.1. Для здобуття ступенів вищої освіти до ХНМУ приймаються: 
особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо- кваліфі-

каційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра;
особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо- кваліфі-

каційний рівень молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності медичного 
спрямування, – для здобуття ступеня магістра медичного спрямувань;

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста), - для здобуття ступеня магістра;

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спе-
ціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії.

3.2. Харківський національний медичний університет оголошує прийом 
на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями бакалавра, магістра, 
доктора філософії за спеціальностями (спеціалізаціями), формами здобуття 
освіти (денною та заочною) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого об-
сягу:

«бакалавр»: 
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 223 «Медсе-

стринство» освітня програма «Сестринська справа» (денна та заочна форми 
здобуття освіти); 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалі-
зація «Лабораторна діагностика», освітня програма «Лабораторна діагности-
ка» (денна форма здобуття освіти); 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освіт-
ня програма «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти); 

галузь знань 23 «Соціальна робота» за спеціальністю 231 «Соціальна ро-
бота» освітня програма «Соціальна робота» (денна та заочна форми здобуття 
освіти); 

«магістр»:
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями 222 «Медици-

на» освітня програма «Медицина» (денна форма здобуття освіти); 221 «Сто-
матологія» освітня програма «Стоматологія» (денна форма здобуття освіти); 
228 «Педіатрія» освітня програма «Педіатрія» (денна форма здобуття освіти);

галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 223 «Медсе-
стринство» освітня програма «Сестринська справа» (заочна форма здобуття 
освіти); 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація «Ла-
бораторна діагностика», освітня програма «Лабораторна діагностика» (ден-
на форма здобуття освіти); 227 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціалізація 
227.01 «Фізична терапія» освітня програма «Фізична терапія» (денна форма 
здобуття освіти); 229 «Громадське здоров’я» освітня програма «Громадське 
здоров’я» (заочна форма здобуття освіти);

галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальніс-
тю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Управлін-
ня у сфері охорони здоров’я» (заочна форма здобуття освіти); 

галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педа-
гогічні науки» освітня програма «Педагогіка вищої школи» (заочна форма здо-
буття освіти);

«доктор філософії» (денна та заочна форма здобуття освіти):
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 222 «Медици-

на», 221 «Стоматологія», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 
228 «Педіатрія».

3.3. Харківський національний медичний університет приймає на навчан-
ня за наступними конкурсними пропозиціями:

І. Відкриті конкурсні пропозиції:
ступінь освіти «бакалавр»:
«Технології медичної діагностики та лікування 1 курс» галузь знань 

22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика», освітня програма «Ла-
бораторна діагностика» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої 
освіти зі строком навчання 3 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

«Фізична терапія, ерготерапія» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітня програма «Фізич-
на терапія, ерготерапія» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої 
освіти зі строком навчання 3 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

ступінь освіти «магістр»:
«Медицина» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Ме-

дицина» освітня програма «Медицина» вступ на 1 курс на основі повної за-
гальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна форма 
здобуття освіти);

«Стоматологія» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 
«Стоматологія» освітня програма «Стоматологія» вступ на 1 курс на основі по-
вної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 роки 10 місяців (денна 
форма здобуття освіти);

«Педіатрія» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 228 «Пе-
діатрія» освітня програма «Педіатрія» вступ на 1 курс на основі повної загаль-
ної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна форма здо-
буття освіти);

ІІ. Закриті конкурсні пропозиції:
ступінь освіти «бакалавр»:
«Медсестринство, строк навчання 1 рік» галузь знань 22 «Охорона 

здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестрин-
ська справа» вступ на 1 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеці-
альністю «Сестринська справа» (випуск після 2009 року), «Медсестринство» 
освітня програма «Сестринська справа» зі строком навчання 10 місяців (ден-
на форма здобуття освіти);

ІІІ. Небюджетні конкурсні пропозиції:
ступінь освіти «бакалавр»:
«Медсестринство, строк навчання 2 роки» галузь знань 22 «Охорона 

здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестрин-
ська справа» вступ на 1 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеці-
альностями «Сестринська справа» (випуск до 2009 року), «Лікувальна спра-
ва», «Акушерська справа», «Медсестринство» освітні програми «Лікувальна 
справа», «Акушерська справа» зі строком навчання 1 рік 10 місяців (денна 
форма здобуття освіти);

«Медсестринство, строк навчання 1 рік, заочна» галузь знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма 
«Сестринська справа» вступ на 1 курс на основі ОКР молодшого спеціаліс-
та за спеціальністю «Сестринська справа» (випуск після 2009 року), «Медсе-
стринство» освітня програма «Сестринська справа» зі строком навчання 10 
місяців (заочна форма здобуття освіти);

«Медсестринство, строк навчання 2 роки, заочна» галузь знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма 
«Сестринська справа» вступ на 1 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста 
за спеціальностями «Сестринська справа» (випуск до 2009 року), «Лікуваль-
на справа», «Акушерська справа», «Медсестринство» освітні програми «Ліку-
вальна справа», «Акушерська справа» зі строком навчання 1 рік 10 місяців (за-
очна форма здобуття освіти);

«Технології медичної діагностики та лікування 1 курс небюджетна» 
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної 
діагностики та лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика», освітня 
програма «Лабораторна діагностика» вступ на 1 курс на основі повної загаль-
ної середньої освіти зі строком навчання 3 роки 10 місяців (денна форма здо-
буття освіти); 

«Технології медичної діагностики та лікування 2 курс» галузь знань 
22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика», освітня програма «Лабо-
раторна діагностика» вступ на 2 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за 
спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина», 22 «Охорона здоров’я» (крім 
спеціальностей «Лабораторна діагностика», «Технології медичної діагностики 
та лікування») зі строком навчання 2 роки 10 місяців (денна форма здобуття 
освіти); 

«Технології медичної діагностики та лікування 3 курс» галузь знань 
22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика», освітня програма «Лабо-
раторна діагностика» вступ на 3 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за 
спеціальностями «Лабораторна діагностика», «Технології медичної діагности-
ки та лікування» зі строком навчання 1 рік 10 місяців (денна форма здобуття 
освіти);

«Фізична терапія, ерготерапія небюджетна» галузь знань 22 «Охоро-
на здоров’я» спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітня про-
грама «Фізична терапія, ерготерапія» вступ на 1 курс на основі повної за-
гальної середньої освіти зі строком навчання 3 роки 10 місяців (денна форма 
здобуття освіти); 

«Соціальна робота, денна» галузь знань 23 «Соціальна робота» спеці-
альність 231 «Соціальна робота» освітня програма «Соціальна робота» вступ 
на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 3 
роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

«Соціальна робота, денна, небюджетна» галузь знань 23 «Соціальна 
робота» спеціальність 231 «Соціальна робота» освітня програма «Соціальна 
робота» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком 
навчання 3 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

«Соціальна робота, заочна» галузь знань 23 «Соціальна робота» спеці-
альність 231 «Соціальна робота» освітня програма «Соціальна робота» вступ 
на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 3 
роки 10 місяців ( заочна форма здобуття освіти); 
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«Соціальна робота, заочна, небюджетна» галузь знань 23 «Соціальна 
робота» спеціальність 231 «Соціальна робота» освітня програма «Соціальна 
робота» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком 
навчання 3 роки 10 місяців (заочна форма здобуття освіти); 

ступінь освіти «магістр»:
«Медицина небюджетна» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеці-

альність 222 «Медицина» освітня програма «Медицина» вступ на 1 курс на 
основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 міся-
ців (денна форма здобуття освіти);

«Стоматологія небюджетна» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спе-
ціальність 221 «Стоматологія» освітня програма «Стоматологія» вступ на 1 
курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 роки 
10 місяців (денна форма здобуття освіти);

«Педіатрія небюджетна» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціаль-
ність 228 «Педіатрія» освітня програма «Педіатрія» вступ на 1 курс на основі 
повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (ден-
на форма здобуття освіти);

«Медицина, іноземці, українська мова» галузь знань 22 «Охоро-
на здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» освітня програма «Медицина» з 
україномовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на осно-
ві повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років  10 місяців 
(денна форма здобуття освіти);

«Медицина, іноземці, англійська мова» галузь знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» освітня програма «Медицина» з ан-
гломовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі по-
вної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна 
форма здобуття освіти);

«Медицина, іноземці, англійська мова, весняний набір» галузь знань 
22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» освітня програма «Ме-
дицина» з англомовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс 
на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 мі-
сяців (денна форма здобуття освіти);

«Стоматологія, іноземці, українська мова» галузь знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія» освітня програма «Стоматоло-
гія» з україномовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на 
основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 роки 10 міся-
ців (денна форма здобуття освіти);

«Стоматологія, іноземці, англійська мова» галузь знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія» освітня програма «Стоматологія» 
з англомовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі 
повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 роки 10 місяців (ден-
на форма здобуття освіти);

«Стоматологія, іноземці, англійська мова, весняний набір» галузь 
знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія» освітня про-
грама «Стоматологія» з англомовним викладанням для іноземних громадян 
вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчан-
ня 4 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

«Медсестринство» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 
223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» вступ на 1 
курс на основі ступеня освіти бакалавра за спеціальністю «Сестринська спра-
ва», «Медсестринство» зі строком навчання 1 рік 10 місяців (заочна форма 
здобуття освіти);

«Технології медичної діагностики та лікування, денна» галузь знань 
22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика», освітня програма «Ла-
бораторна діагностика» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти бакалавра 
за спеціальністю «Лабораторна діагностика», «Технології медичної діагности-
ки та лікування» зі строком навчання 1 рік 6 місяців (денна форма здобуття 
 освіти); 

«Публічне управління та адміністрування» галузь знань 28 «Публічне 
управління та адміністрування» спеціальність 281 «Публічне управління та ад-
міністрування» освітня програма «Управління у сфері охорони здоров’я» вступ 
на 1 курс на основі ступеня освіти магістра (ОКР спеціаліста) зі строком на-
вчання 1 рік 5 місяців (заочна форма здобуття освіти); 

«Освітні, педагогічні науки» галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка» за 
спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» освітня програма «Педагогіка 
вищої школи» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти магістра (ОКР спеці-
аліста) зі строком навчання 1 рік 5 місяців (заочна форма здобуття освіти); 

«Громадське здоров’я» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціаль-
ність 229 «Громадське здоров’я» освітня програма «Громадське здоров’я» 
вступ на 1 курс на основі ступеня освіти магістра (ОКР спеціаліста) зі строком 
навчання 1 рік 10 місяців (заочна форма здобуття освіти);

«Фізична терапія, ерготерапія, денна» галузь знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціалізація 
227.01 «Фізична терапія» освітня програма «Фізична терапія» вступ на 1 курс 
на основі ступеня освіти бакалавра зі строком навчання 1 рік 10 місяців (денна 
форма здобуття освіти);

«Фізична терапія, ерготерапія, денна, друга вища освіта» галузь 
знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготера-
пія» спеціалізація 227.01 «Фізична терапія» освітня програма «Фізична те-
рапія» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти бакалавра, магістра (ОКР 
спеціаліста) зі строком навчання 1 рік 10 місяців (денна форма здобуття 
освіти). 

3.4. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціаль-
ностями 224 – «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма 
здобуття освіти), 227 – «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здо-
буття освіти) приймаються особи з повною загальною середньою освітою 
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів або 
співбесіди в передбачених цими Правилами та Умовами прийому випадках) 
з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню осві-
ту на місця навчання за державним замовленням та за кошти фізичних (юри-
дичних) осіб.

На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціальніс-
тю 231 – «Соціальна робота» (денна та заочна форми здобуття освіти) при-
ймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів або співбесіди в пе-
редбачених цими Правилами та Умовами прийому випадках) з урахуванням 
середнього бала документа про повну загальну середню освіту за кошти фі-
зичних (юридичних) осіб.

3.5. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціаль-
ністю 223 – «Медсестринство» (денна та заочна форми здобуття освіти зі 
строком навчання 1 рік) приймаються особи, які мають освітньо-кваліфі-
каційний рівень «молодшого спеціаліста» за спеціальністю «Сестринська 
справа» (отримали диплом після 2009 року), «Медсестринство» освітня 
програма «Сестринська справа» за результатами зовнішнього незалежно-
го оцінювання з української мови та літератури та фахового вступного ви-
пробування (письмового випробування за тестовими технологіями) на місця 
навчання за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) 
осіб;

для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 223 – «Медсестрин-
ство» (денна та заочна форми здобуття освіти зі строком навчання 2 роки) 
приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого 
спеціаліста» за спеціальностями «Сестринська справа» (отримали диплом до 
2009 року), «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Медсестринство» 
освітні програми «Лікувальна справа», «Акушерська справа» за результата-
ми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури та 
фахового вступного випробування (письмового випробування за тестовими 
технологіями).

Програми фахових вступних випробувань визначає університет. ХНМУ 
зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, 
визначених розділами V, VІ, VIІ, та X цих Правил прийому.

3.6. ХНМУ приймає на другий курс (з нормативним строком навчання на 
вакантні місця ліцензованого обсягу) для здобуття ступеня бакалавра за спе-
ціальністю 224 – «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма 
здобуття освіти) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина», 22 «Охорона 
здоров’я» (крім спеціальностей «Лабораторна діагностика», «Технології ме-
дичної діагностики та лікування»). 

ХНМУ приймає на третій курс (з нормативним строком навчання на ва-
кантні місця ліцензованого обсягу) для здобуття ступеня бакалавра за спеці-
альністю 224 – «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма 
здобуття освіти) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста за спеціальностями «Лабораторна діагностика», «Технології ме-
дичної діагностики та лікування». 

Прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшо-
го спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 224 – «Тех-
нології медичної діагностики та лікування» здійснюється за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури та фа-
хового вступного випробування (письмового випробування за тестовими тех-
нологіями) 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 X цих Правил прийому.

3.7. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра: за спеціаль-
ностями 222 – «Медицина», 221 – «Стоматологія», 228 – «Педіатрія» (денна 
форма здобуття освіти) приймаються особи з повною загальною середньою 
освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іс-
питів або співбесіди в передбачених цими Правилами та Умовами прийому 
випадках) з урахуванням середнього бала документа про повну загальну се-
редню освіту на місця навчання за державним замовлення та за кошти фізич-
них (юридичних) осіб. 

3.8. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра: за спеціаль-
ністю 223 – «Медсестринство» приймаються особи, які мають ступень бака-
лавра за напрямом підготовки «Сестринська справа» (за спеціальністю 223 – 
«Медсестринство»); за спеціальністю 224 – «Технології медичної діагностики 
та лікування» приймаються особи, які мають ступінь бакалавра за напрямом 
підготовки «Лабораторна діагностика» (за спеціальністю 224 – «Технології ме-
дичної діагностики та лікування»).

Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальностями 
223 – «Медсестринство», 224 – «Технології медичної діагностики та лікуван-
ня» здійснюється за результатами фахових вступних випробувань (письмових 
випробувань за тестовими технологіями) та єдиного вступного іспиту з іно-
земної мови (або вступного випробування з іноземної мови у випадках, пе-
редбачених цими Правилами та Умовами прийому) на місця навчання за ко-
шти фізичних (юридичних) осіб. 

Програми фахових вступних випробувань визначає університет. Програ-
ма вступного випробування з іноземної мови укладається відповідно до про-
грами єдиного вступного іспиту з іноземної мови. ХНМУ зараховує зазначену 
категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами 
V, VІ, VIІ та X цих Правил прийому.

3.9. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра: за спеціальніс-
тю 011 – «Освітні, педагогічні науки» приймаються особи, які мають ступінь 
освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста); за спеціальніс-
тю 281 – «Публічне управління та адміністрування» приймаються особи, які 
мають ступінь освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальностями 
281 – «Публічне управління та адміністрування» та 011 – «Освітні, педагогіч-
ні науки» здійснюється за результатами фахового вступного випробування 
(письмового випробування за тестовими технологіями), вступного іспиту з 
іноземної мови (письмового випробування за тестовими технологіями) або 
єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вступника) з ураху-
ванням середнього бала диплома відповідного ступеня (рівня) вищої освіти 
та за умови успішного проходження додаткового вступного випробування 
(письмового випробування за тестовими технологіями) при вступі на місця 
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 
227 – «Фізична терапія, ерготерапія» приймаються особи, які мають ступінь 
освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальністю 227 – 
«Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня освіти бакалав-
ра за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина», 22 «Охорони здоров’я» 
та за спеціальностями, напрямами підготовки «Здоров’я людини», «Фітнес та 
рекрація» здійснюється за результатами фахового вступного випробування 
(письмового випробування за тестовими технологіями) та єдиного вступно-
го іспиту з іноземної мови на місця навчання за кошти фізичних та/або юри-
дичних осіб.

Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальністю 227 – 
«Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня освіти магістра 
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншими неспорідненими спе-
ціальностями (напрямами підготовки) здійснюється за результатами фахово-
го вступного випробування (письмового випробування за тестовими техно-
логіями) та вступного іспиту з іноземної мови (письмового випробування за 
тестовими технологіями) або єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за 
вибором вступника) з урахуванням середнього бала диплома магістра (спе-
ціаліста) та за умови успішного проходження додаткового вступного випро-
бування (письмового випробування за тестовими технологіями) на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 
229 – «Громадське здоров’я» приймаються особи, які мають ступінь освіти 
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальністю 229 – 
«Громадське здоров’я» на основі здобутого ступеня освіти магістра (освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншими спеціальностями (напрямами 
підготовки) здійснюється за результатами фахового вступного випробування 
(письмового випробування за тестовими технологіями) та вступного іспиту з 
іноземної мови (письмового випробування за тестовими технологіями) або 
єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вступника) з ураху-
ванням середнього бала диплома магістра (спеціаліста) та за умови успіш-
ного проходження додаткового вступного випробування (письмового випро-
бування за тестовими технологіями) на місця навчання за кошти фізичних та/
або юридичних осіб. 

Програми фахових вступних випробувань, вступного іспиту з іноземної 
мови та додаткового вступного випробування визначає університет. ХНМУ за-
раховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, ви-
значених розділами V, VІ, VIІ та X цих Правил прийому.

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

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним 
сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, 
або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); 
німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загаль-
ноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); фран-
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цузької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), 
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визна-
чення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до резуль-
татів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

3.11. Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також 
приймаються до ХНМУ особи, які здобули раніше такий самий або вищий сту-
пінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та ви-
конують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання 
за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є ви-
конання вимог, аналогічних переведенню на спеціальність відповідно до за-
конодавства.

Прийом здійснюється на другий або старші курси за результатами спів-
бесіди з двох конкурсних предметів: 1. біології та 2. хімії або фізики або ма-
тематики за вибором вступника на місця навчання за кошти державного бю-
джету та за кошти фізичних (юридичних) осіб (за наявності вакантних місць).

3.12. Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліс-
та на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, 
які були відраховані або перервали навчання у зв'язку з академічною відпуст-
кою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим самим 
освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за 
тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому само-
му або в іншому закладі вищої освіти.

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на 
основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рів-
ня молодшого спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного 
спрямувань, які були відраховані або перервали навчання у зв'язку з акаде-
мічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження навчан-
ня для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти 
або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або 
спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому 
закладі вищої освіти.

Здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра медичного, фармацевтичного 
або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти 
або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які були відрахо-
вані або перервали навчання у зв'язку з академічною відпусткою, в разі пере-
ходу від підготовки бакалаврів за цією спеціальністю до підготовки магістрів 
на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста мають право бути поновленими для продовжен-
ня навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної серед-
ньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією 
самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому 
або в іншому закладі вищої освіти.

Джерела фінансування здобуття вищої освіти
4.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:
за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої 

освіти (державне замовлення);
за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових 

пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відпо-
відно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної 
та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 
серпня 2018 року № 673;

за ваучерами;
за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема 

за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових до-
сліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступе-
ня доктора філософії або доктора наук).

4.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в 
державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі відповід-
но 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 або місцевого бюджету (за державним або регіональним замов-
ленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 4.4. цього розділу.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветери-
нарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням на перший 
курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або спо-
ріднену в межах галузі знань спеціальність.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра медич-
ного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за ко-
шти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за скороченим строком 
навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на 
вакантні ліцензійні місця.

4.3. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державно-
го або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) 
за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для без-
оплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах вищої 
освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державно-
го або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки 
фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або міс-
цевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 
658.

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацев-
тичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої 
освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважаєть-
ся вступом одночасно для здобуття ступенів бакалавра та магістра відповідно 
до п.3.1 розділу ІІІ цих Правил прийому. 

4.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту 
за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти:

якщо за станом здоров'я вони втратили можливість виконувати службо-
ві чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджу-
ється висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, 
передбачених законом;

якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіо-
нальним) замовником відповідно до законодавства.

 4.5. Цільові пільгові державні кредити (за наявності) надаються особам, 
які зараховані на навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною 
формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною або 
юридичною особою, а саме:

пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти – студен-
там, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод вну-
трішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством 
порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закін-
чення ними відповідно державного чи комунального професійно-технічного 
закладу або закладу вищої освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років;

пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти – студентам 
закладів вищої освіти незалежно від форми власності та курсантам невійсько-
вих вищих навчальних закладів, перелік яких затверджується Кабінетом Міні-
стрів України, до досягнення ними 35 років.

4.6. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні україн-
ці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та осо-
би, які потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти 
нарівні з громадянами України. 

4.7 Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на на-
вчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох 
закладах вищої освіти. 

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностя-
ми (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, 
ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого 
бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальнос-
тей) в одній освітній програмі, або здобуття ступеня магістра медичного, 
фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної 
середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
яке вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра. 

4.8. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ме-
дичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної 
загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця дер-
жавного (регіонального) замовлення, можуть бути рекомендовані або переве-
дені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000.

4.9. Прийом на навчання в ХНМУ здійснюється в межах ліцензованого об-
сягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на 
другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензовано-
го обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кож-
ного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, 
який триває з 01 січня по 31 грудня.

4.10. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти держав-
ного бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття освіти, за 
якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. 

Прийом на навчання за кошти державного та місцевого бюджету (за дер-
жавним та регіональним замовленням) можуть здійснювати заклади вищої 
освіти, які здобули ліцензію за відповідним ступенем та спеціальністю не піз-
ніше ніж 31 грудня 2019 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не 
пізніше ніж 31 травня 2020 року. 

4.11. Адресне розміщення державного замовлення для здобуття ступеня 
молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та 
ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти в за-
кладах вищої освіти у сферах управління Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров’я, Міністерства культури та інформаційної по-
літики України та Міністерства фінансів України здійснюється за єдиним кон-
курсом для всіх державних замовників окремо за формами здобуття освіти.

4.12. Максимальний обсяг державного замовлення ХНМУ на основі по-
вної загальної середньої освіти за спеціальностями, за якими проводить-
ся підготовка фахівців, і не може перевищувати суми скорегованих мак-
симальних обсягів державного замовлення усіх конкурсних пропозицій у 
межах спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) в 2019 році. 
Якщо державне замовлення в 2019 році становило не більше ніж 4 місця або 
не надавалося взагалі, або сума скорегованих максимальних обсягів стано-
вить менше ніж 5 місць, то максимальний обсяг державного замовлення вста-
новлюється 5 місць.

Скорегований максимальний обсяг державного замовлення конкурсної 
пропозиції визначається як (з округленням до цілого числа):

120 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2019 
року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному об-
сязі станом на перший день їх оголошення і різниця між середньозваженим 
прохідним балом конкурсних пропозицій за спеціальністю (предметною спе-
ціальністю, спеціалізацією) та прохідним балом широкого конкурсу становить 
не менше 20 балів, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг дер-
жавного замовлення в 2019 році складав менше 5 місць;

110 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2019 
року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному об-
сязі станом на перший день їх оголошення і різниця між середньозваженим 
прохідним балом конкурсних пропозицій за спеціальністю (предметною спе-
ціальністю, спеціалізацією) та прохідним балом широкого конкурсу становить 
не менше ніж 10 балів, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг 
державного замовлення в 2019 році становив менше ніж 10 місць;

105 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2019 
року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному об-
сязі станом на перший день їх оголошення, або на одне місце більше, якщо 
максимальний обсяг державного замовлення в 2019 році становив менше ніж 
20 місць;

90 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2019 
року, якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше поло-
вини цього обсягу станом на перший день їх оголошення;

50 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2019 
року, якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше два-
дцяти відсотків цього обсягу станом на перший день їх оголошення;

30 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2019 
року, якщо впродовж 2018 - 2019 років на нього не було надано жодної реко-
мендації до зарахування станом на перший день їх оголошення;

100 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2019 
року в інших випадках.

У разі суперобсягу широкого конкурсу понад 100 осіб не припускаєть-
ся збільшення скорегованих максимальних обсягів, які перевищують 25 % су-
перобсягу.

Не допускається перерозподіл максимальних обсягів із заочної на денну 
форму здобуття освіти, а також зі спеціальностей (спеціалізацій, предметних 
спеціальностей), з яких відкриті конкурсні пропозиції в попередньому році не 
створювались. В інших випадках перерозподіл максимальних обсягів дер-
жавного замовлення може проводитись з дозволу державного замовника.

ХНМУ може самостійно утворювати в межах кожної спеціальності та фор-
ми здобуття освіти відкриті конкурсні пропозиції з поділом максимального 
обсягу державного замовлення між ними.

Кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурс-
них пропозицій ХНМУ вважається рівним одному місцю.

Максимальні обсяги державного замовлення ХНМУ оголошуються та 
вносяться до ЄДЕБО в тижневий строк після погодження з державним замов-
ником. 

Прийом заяв та документів на відкриті конкурсні пропозиції допускається 
після підтвердження державним замовником встановлення суперобсягу дер-
жавного замовлення в межах відповідних широких конкурсів. Прийом заяв 
та документів на фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції допускається після 
підтвердження державним замовником встановлення загального обсягу дер-
жавного замовлення на відповідні спеціальності (спеціалізації, предметні спе-
ціальності) закладу вищої освіти.

4.13. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксо-
вані (закриті) та відкриті конкурсні пропозиції визначає ХНМУ у межах різниці 
між ліцензованим обсягом та загальним (максимальним) обсягом державного 
замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отрима-
ного державного замовлення та у випадках виділення додаткових місць дер-
жавного замовлення, переведення на вакантні місця державного замовлення 
і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може зменшува-
тись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і 
заяв та формуванням першого списку рекомендованих за цією пропозицією.

Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані 
(закриті) та відкриті конкурсні пропозиції визначається ХНМУ у межах різниці 
між ліцензованим обсягом та загальним (максимальним) обсягом державно-
го замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отри-
маного державного замовлення, але не може зменшуватись для конкурсної 
пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та формуванням 
першого списку рекомендованих за цією пропозицією. 
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4.14. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає уні-
верситет у межах ліцензованого обсягу. 

4.15. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих (закритих) кон-
курсних пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць державного за-
мовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-4, 
обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фік-
совані (закриті) конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні 
пропозиції оприлюднюються на офіційному вебсайті ХНМУ та визначаються 
в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від державного 
замовника).

4.16. Квота-1 для ХНМУ встановлюється на рівні десяти відсотків (але не 
менше одного місця) максимального обсягу державного замовлення за від-
критими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошен-
ням максимального обсягу державного замовлення.

4.17. Квота-3 для ХНМУ не передбачається.
Строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання
5.1. Порядок роботи Приймальної комісії ХНМУ під час вступної кампа-

нії 2020 року: щоденно з 9.00 до 17.00 (5 червня, 16, 22, 31 серпня з 9.00 до 
18.00), перерва з 13.00 до 14.00, у суботу з 9.00 до 14.00 (без перерви), ви-
хідний день – неділя (виключенням є вихідні дні якщо вони припадають на дні 
оговорені в Правилах прийому (наприклад: оприлюднення рейтингових спис-
ків і т.п.).

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

5.2.1. денна форма здобуття освіти:

Етапи вступної кампанії

Ступені «Магістр», «Бакалавр»
відкриті пропозиції

Вступ на навчання до ХНМУ на основі 
повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних 
документів 

розпочинається з 01 серпня 2020 року

Початок прийому заяв та документів 
для осіб, які вступають за результата-
ми ЗНО

13 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та докумен-
тів для осіб, які вступають на основі 
співбесіди, вступних іспитів, що про-
водяться в додаткову сесію у ХНМУ

о 18.00 годині 16 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та докумен-
тів для осіб, які вступають за результа-
тами ЗНО та іспитів, складаних з 01 по 
12 серпня. 

о 18.00 годині 22 серпня 2020 року

Строки прийому заяв та документів 
для участі у вступних іспитах на місця 
за кошти державного бюджету (дер-
жавного замовлення)

24 липня – 8 серпня 2020 року

Строки проведення в ХНМУ співбесід 16 серпня – 18 серпня 2020 року

Строки проведення в ХНМУ вступних 
іспитів для вступників

01 серпня – 12 серпня 2020 року
(в кілька потоків)

Строки проведення додаткових се-
сій іспитів для вступників, які вступа-
ють на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

13 серпня – 22 серпня 2020 року

Строк оприлюднення списків осіб, ре-
комендованих до зарахування за ре-
зультатами співбесіди, з повідомлен-
ням про отримання чи неотримання 
ними права здобувати вищу освіту за 
кошти державного бюджету (за дер-
жавним замовленням)

не пізніше 12.00 години 20 серпня 
2020 р.

Строк формування рейтингових спис-
ків вступників, які вступають на осно-
ві результатів ЗНО, вступних іспитів 
(у тому числі за квотою-1, квотою-4), 
надання рекомендацій до зарахуван-
ня та оприлюднення списку рекомен-
дованих з повідомленням про отри-
мання чи неотримання ними права 
здобувати вищу освіту за кошти дер-
жавного бюджету (за державним за-
мовленням) 

не пізніше 12.00 години 27 серпня 
2020 р.

Строк надання рекомендацій до за-
рахування та оприлюднення списку 
рекомендованих для вступників, які 
вступають на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб.

не раніше 06 вересня 2020 р.

Закінчення строку виконання вимог до 
зарахування вступниками, які отрима-
ли рекомендації 

10.00 година 22 серпня 2020 року – за 
кошти державного бюджету (за дер-
жавним замовленням) за результата-
ми співбесіди;
18.00 година 31 серпня 2020 року – за 
кошти державного бюджету (за дер-
жавним замовленням) при вступі за 
результатами ЗНО, вступних іспитів (у 
тому числі за квотою-1, квотою-4);
до 10 вересня 2020 року – на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або юри-
дичних осіб.

Терміни зарахування вступників

не пізніше 15.00 години 22 серпня 
2020 року – за кошти державного бю-
джету (за державним замовленням) за 
результатами співбесіди; 
05 вересня 2020 року – за кошти дер-
жавного бюджету (за державним за-
мовленням) при вступі за результата-
ми ЗНО, вступних іспитів (у тому числі 
за квотою-1); 
до 11 вересня 2020 р. – на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або юри-
дичних осіб та за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів (за на-
явності).

Строк виключення заяв на інші місця 
державного замовлення, осіб, зарахо-
ваних на місця навчання за державним 
замовленням за результатами співбе-
сіди 

впродовж 22 серпня 2020 року

Строк переведення на вакантні місця 
державного замовлення та на місця 
за рахунок цільових пільгових держав-
них кредитів осіб, які зараховані на на-
вчання за кошти фізичних та/або юри-
дичних осіб

не пізніше 15 вересня 2020 року

*Вступники, які отримали рекомендації за результатами співбесіди, ма-
ють виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 
10.00 години 22 серпня, а також подати письмову заяву про виключення заяв 
на інші місця державного замовлення.

**За умови наявності вакантних місць навчання за кошти фізичних та/
або юридичних осіб, після закінчення термінів зазначених в таблиці підпункту 
5.2.1., рішенням Приймальної комісії ХНМУ строки виконання вимог до зара-
хування вступниками, які отримали рекомендації та зарахування на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть бути подовжені, але 
не пізніше ніж 30 вересня 2020 року.

5.2.2. денна форма здобуття освіти:

Етапи вступної кампанії

Ступінь «Магістр», «Бакалавр» 
небюджетні пропозиції

Вступ на навчання до ХНМУ на основі 
повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних 
документів 

розпочинається з 01 серпня 2020 року

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та докумен-
тів для осіб, які вступають на основі 
співбесіди, вступних іспитів, що про-
водяться в додаткову сесію у ХНМУ

о 18.00 годині 16 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та докумен-
тів для осіб, які вступають тільки за ре-
зультатами ЗНО

о 18.00 годині 22 серпня 2020 року

Строки проведення в ХНМУ співбесід 16 серпня – 18 серпня 2020 року

Строки проведення додаткових се-
сій іспитів для вступників, які вступа-
ють на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

13 серпня – 22 серпня я 2020 року

Строк формування рейтингових спис-
ків вступників 

27 серпня 2020 року – на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або юри-
дичних осіб

Строк надання рекомендацій до зара-
хування та оприлюднення списку ре-
комендованих 

06 вересня 2020 року  – на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або юри-
дичних осіб

Закінчення строку виконання вимог до 
зарахування вступниками, які отрима-
ли рекомендації 

до 10 вересня 2020 року – на місця 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб 

Терміни зарахування вступників

до 11 вересня 2020 року – на місця 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб та за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів (за на-
явності)

*За умови наявності вакантних місць навчання за кошти фізичних та/
або юридичних осіб, після закінчення термінів зазначених в таблиці підпункту 
5.2.2., рішенням Приймальної комісії ХНМУ строки виконання вимог до зара-
хування вступниками, які отримали рекомендації та зарахування на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть бути подовжені, але 
не пізніше ніж 30 вересня 2020 року.

5.2.3. заочна форма здобуття освіти: 

Етапи вступної кампанії

Ступінь «Бакалавр» 
Спеціальність «Соціальна робота»

небюджетна пропозиція

Вступ на навчання до ХНМУ на осно-
ві повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних 
документів 

розпочинається з 01 серпня 2020 року

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та докумен-
тів для осіб, які вступають на основі 
співбесіди, вступних іспитів у ХНМУ

о 18.00 годині 16 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та докумен-
тів для осіб, які вступають за результа-
тами ЗНО та іспитів.

о 18.00 годині 31 серпня 2020 року

Строки проведення в ХНМУ співбесід 16 серпня – 18 серпня 2020 року

Строки проведення додаткових се-
сій іспитів для вступників, які вступа-
ють на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

13 серпня – 22 серпня 2020 року

Строк формування рейтингових спис-
ків вступників, надання рекоменда-
цій до зарахування та оприлюднення 
списку рекомендованих

06 вересня 2020 року – на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або юри-
дичних осіб

Закінчення строку виконання вимог до 
зарахування вступниками, які отрима-
ли рекомендації

до 10 вересня 2020 року – на місця 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

до 11 вересня 2020 року – на місця 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб та за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів (за на-
явності)
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5.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить 
ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на другий 
(третій) курс з нормативним терміном навчання на основі ОКР молодшого 
спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма здобуття освіти («Бака-
лавр» спеціальність «Технології ме-

дичної діагностики та лікування»)

Вступ на навчання до ХНМУ на основі 
ОКР «молодший спеціаліст»

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та докумен-
тів о 18.00 годині 22 серпня 2020 року

Строки проведення в ХНМУ фахових 
вступних випробувань 25 серпня – 31 серпня 2020 року

Строк формування рейтингових спис-
ків вступників, надання рекоменда-
цій до зарахування та оприлюднення 
списку рекомендованих

05 вересня 2020 року – на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або юри-
дичних осіб

Закінчення строку виконання вимог 
для зарахування вступниками, які 
отримали рекомендації

до 08 вересня 2020 року – на місця 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

до 10 вересня 2020 р. – на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб та за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів (за на-
явності)

5.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить 
ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР 
молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна та заочна форми здобуття осві-
ти (ступінь «Бакалавр» спеціальність 

«Медсестринство»)

Вступ на навчання до ХНМУ на основі 
ОКР «молодший спеціаліст»

Денна форма Заочна форма

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 р. 13 серпня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та докумен-
тів

о 18.00 годині 
22 серпня 2020 

року
28 серпня 2020 р.

Строки проведення в ХНМУ фахових 
вступних випробувань

25 серпня – 31 
серпня 2020 року

25 серпня –
31 серпня 2020 

року

Строк формування рейтингових спис-
ків вступників, надання рекоменда-
цій до зарахування та оприлюднення 
списку рекомендованих на місця на-
вчання за кошти державного бюджету 
(за державним замовленням)

01 вересня 
2020 р. -

Строк формування рейтингових спис-
ків вступників, надання рекоменда-
цій до зарахування та оприлюднення 
списку рекомендованих на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або юри-
дичних осіб

05 вересня 
2020 р.

05 вересня 
2020 р.

Закінчення строку виконання вимог 
для зарахування вступниками, які 
отримали рекомендації

04 вересня 
2020 р. – за кошти 
державного бю-
джету (за держав-
ним замовлен-
ням); 
до 08 вересня 
2020 року – на 
місця навчання за 
кошти фізичних 
та/або юридичних 
осіб

до 08 вересня 
2020 року – на 
місця навчання за 
кошти фізичних 
та/або юридичних 
осіб

Терміни зарахування вступників

07 вересня 2020 
року – за кошти 
державного бю-
джету (за держав-
ним замовлен-
ням);

до 10 вересня 
2020 року – на 
місця навчання за 
кошти фізичних 
та/або юридичних 
осіб та за рахунок 
цільових пільго-
вих державних 
кредитів (за на-
явності)

до 10 вересня 
2020 року – на 
місця навчання за 
кошти фізичних 
та/або юридичних 
осіб та за рахунок 
цільових пільго-
вих державних 
кредитів (за на-
явності)

5.5.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить 
ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі сту-
пеня бакалавра для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна та заочна форми здобуття осві-
ти (ступінь «Магістр»)

Вступ на навчання до ХНМУ на основі 
ступеня «Бакалавр»

Реєстрація електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних 
документів

розпочинається з 01 серпня 2020 року

Реєстрація вступників для складання 
єдиного вступного іспиту з іноземної 
мови

12 травня 2020 року – о 18.00
05 червня 2020 року

Прийом заяв та документів для осіб, 
які вступають на основі результатів 
єдиного вступного іспиту та фахового 
вступного випробування

05 серпня 2020 року – 
22 серпня 2020 року

Проведення основної сесії єдиного 
вступного іспиту та вступного іспиту 
з іноземної мови, що проводиться у 
ХНМУ

01 липня 2020 року

Строки проведення ХНМУ фахових 
вступних випробувань 05 серпня – 26 серпня 2020 року

Строк формування рейтингових спис-
ків вступників, надання рекоменда-
цій до зарахування та оприлюднення 
списку рекомендованих

27 серпня 2020 року – на місця 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

Закінчення строку виконання вимог 
для зарахування вступниками, які 
отримали рекомендації

до 31 серпня 2020 року – на місця 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

до 01 вересня 2020 р. – на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб та за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів (за на-
явності)

*Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та єди-
ного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведен-
ня здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних 
випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних 
процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на дру-
гий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністер-
ства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.

**основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 01 липня (додат-
кова сесія – у строки, встановлені Українським центром оцінювання якості 
освіти); спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться 
за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені Мі-
ністерством освіти і науки України.

***За умови наявності вакантних місць навчання за кошти фізичних та/
або юридичних осіб, після закінчення термінів зазначених в таблиці підпункту 
5.5.1., рішенням Приймальної комісії ХНМУ строки виконання вимог до зара-
хування вступниками, які отримали рекомендації та зарахування на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть бути подовжені, але 
не пізніше ніж 30 листопада 2020 року.

5.5.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить 
ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ма-
гістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня ма-
гістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна та заочна форми здобуття осві-
ти (ступінь «Магістр»)

Вступ на навчання до ХНМУ на основі 
ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст»

Реєстрація електронних кабінетів 
вступників, завантаження необхідних 
документів

розпочинається з 01 серпня 2020 року

Прийом заяв та документів 05 серпня 2020 року – 
22 серпня 2020 року

Строки проведення ХНМУ фахових 
вступних випробувань 05 серпня – 26 серпня 2020 року 

Строк формування рейтингових спис-
ків вступників, надання рекоменда-
цій до зарахування та оприлюднення 
списку рекомендованих

27 серпня 2020 року – на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або юри-
дичних осіб

Закінчення строку виконання вимог 
для зарахування вступниками, які 
отримали рекомендації

до 31 серпня 2020 року – на місця 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

Терміни зарахування вступників 

до 01 вересня 2020 р. – на місця 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб та за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів (за 
наявності)  

*За умови наявності вакантних місць навчання за кошти фізичних та/
або юридичних осіб, після закінчення термінів зазначених в таблиці підпункту 
5.5.2., рішенням Приймальної комісії ХНМУ строки виконання вимог до зара-
хування вступниками, які отримали рекомендації та зарахування на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть бути подовжені, але 
не пізніше ніж 30 листопада 2020 року.

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 
відборі до Харківського національного медичного університету
6.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають за-

яви: 
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; 
тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника 

хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з англійської, французької, 
німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів) та співбесі-
дою відповідно до цих Правил та Умов прийому;

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні 
кошти відповідно до цих Правил та Умов прийому;

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих 
Правил та Умов прийому;

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по 
батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному доку-
менті про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовніш-
нього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого 

до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних ка-

бінетів;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати зая-

ву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймаль-
ної комісії ХНМУ.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати 
заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтвер-
джують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки прийо-
му заяв, відповідно до цих Правил та Умов прийму.
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Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурс-
них предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1 (за умови наявності хоча 
б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній 
формі особисто подає підтвердні документи до Приймальної комісії одного із 
обраних закладів вищої освіти.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіо-
нального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропо-
зиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. 

6.2. Вступники для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностя-
ми, а також за усіма міждисциплінарними освітньо-науковими програмами 
на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурс-

них предметів у ХНМУ відповідно до цих Правил та Умов прийому;
для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих 

Правил та Умов прийому;
за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному доку-
менті про здобуття ступеня (освітньо-квліфікаційного рівня) вищої освіти, на 
базі якого відбувається вступ;

у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які по-

стійно проживають в Україні;
у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-квліфікаційно-

го рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про якій 
відсутня в ЄДЕБО;

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних ка-
бінетів;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати зая-
ву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймаль-
ної комісії ХНМУ.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

6.3. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 6.1., 6.2 цього роз-
ділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

6.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповне-
ння електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною ко-
місією ХНМУ у порядку, визначеному законодавством. 

ХНМУ створює консультаційний центр при Приймальній комісії для на-
дання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступ-
ники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу 
вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в елек-
тронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі яко-
го відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) 
згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку пе-
редачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографіч-
ного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 бе-
резня 2016 року № 207.

6.5. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної 
комісії ХНМУ. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповно-
важена особа Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

6.6. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 
спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) 
та форми здобуття освіти. 

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропо-
зиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів:

"Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального 
замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридич-
них осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за 
кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 
замовленням)";

"Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/
або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 
вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення".

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 
претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/
або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в меж-
ах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

Вступники для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, ба-
калавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спряму-
вань) на основі повної загальної середньої освіти, що претендують на місця 
державного або регіонального замовлення за денною формою здобуття осві-
ти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритет-
ності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти 

вступники подають окремі заяви.
6.7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто 

пред'являє оригінали:
документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого За-

коном України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випад-
ків, передбачених законодавством);

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

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбе-
сідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, 
на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами 
під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра за-
мість єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України 
або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які про-
живають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють 
свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, перед-
бачених наказами № 560, № 697 відповідно.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка дер-
жавного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про 
освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі 
без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфі-
каційний) рівень.

6.8. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаче-

ного Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та до-
кументи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціаль-
ний статус";

копію військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім 
випадків, передбачених законодавством);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освіт-
ньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію до-
датка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-ква-

ліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єди-
ного вступного іспиту (у визначених цими Правилами та Умовами прийому 
випадках);

копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 
співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або кво-
тою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Для участі у вступному іспиті на місця державного замовлення на осно-

ві повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь у вступному іспиті 
(в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною Приймаль-
ною комісією ХНМУ), вступники подають копію документа, що посвідчує осо-
бу; фотокартку розміром 3 х 4 см; копію документа про повну загальну серед-
ню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня; 
копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іс-
питі. Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті, не 
є обов’язковим; 

Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за 
наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що 
підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного 
листка з фотокарткою.

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими 
умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодав-
ством, у строки, визначені для прийому документів.

У правилах прийому до аспірантури (ад'юнктури) та докторантури закла-
ди вищої освіти (наукові установи) можуть встановити додатковий перелік до-
кументів, обов'язкових для допуску до вступних випробувань.

6.9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціаль-
них умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результа-
тами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої 
освіти, вступник подає особисто під час подання документів у паперовій фор-
мі у визначені цими Умовами або відповідно до них терміни. Не подані своє-
часно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов 
на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних 
іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унемож-
ливлюють їх реалізацію.

6.10. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціаль-
них умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юри-
дичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, 
фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної 
середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення 
та за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступник подає особисто 
одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб, але не пізніше ніж 11 вересня. Не подані своєчасно 
документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на пе-
реведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

6.11. Усі копії документів засвідчує за оригіналами Приймальна (відбір-
кова) комісія ХНМУ. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка 
(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без 
пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.12. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спе-
ціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за резуль-
татами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної серед-
ньої освіти та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра 
(магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на 
основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця 
державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 
освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує 
його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про 
освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі При-
ймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на 
підставі його сканованої копії (фотокопії).

6.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і при-
ймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на на-
вчання до ХНМУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО 
або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного 
дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтин-
гових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті ХНМУ на під-
ставі даних, внесених до ЄДЕБО.

6.14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною лі-
цензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спе-
ціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі 
за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування 
за квотою-1, квотою-4 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його 
особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеці-
альності), факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону 
України "Про вищу освіту" фіксується в письмовому повідомленні щодо поін-
формованості про відсутність акредитації та підтверджується його особистим 
підписом під час подання заяви у паперовій формі.

6.15. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасова-
на ХНМУ на підставі рішення Приймальної комісії ХНМУ до дати закінчення 
прийому документів на навчання для заяв у паперовій форми за умови до-
пущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що 
підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і 
роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт та-
кого подання анулюється в ЄДЕБО. 

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Тех-
нічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника 
ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв за умови 
виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. 
Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється 
в ЄДЕБО.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або електронно-
го зв'язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, 
після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасу-
вати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстро-
вану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання но-
вої заяви з такою ж пріоритетністю.

6.16. Під час прийняття 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 здійсню-
ється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 
2015 року № 504 "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про 
освіту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року 
за № 614/27059.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духо-
вну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов'язковим є подання 
Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рі-
шення Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) щодо визнання 
зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

6.17. Вступники, 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 або на етапі по-
дання заяв та документів або на етапі виконання вимог до зарахування. 
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6.18. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра 
(магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про 
документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так і доку-
менти про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виго-
товлені згідно з постановою від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи 
про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і до-
датки до них».

Конкурсний відбір, його організація та проведення
7.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти в ХНМУ здій-

снюється за результатами вступних випробувань:
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

(магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на 
основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного 
оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами 
та Умовами прийому випадках. У 2020 році приймаються сертифікати зовніш-
нього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з 
англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний 
предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із 
сертифікатів 2018-2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, 
французька або іспанська) на власний розсуд;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобу-
того ступеня бакалавра – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови 
(крім випадків, передбачених цими Правилами та Умовами прийому) та фахо-
вого вступного випробування, складаних в рік вступу. 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобу-
того ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – у фор-
мі вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування 
(за умови успішного проходження додаткового вступного випробування) для 
осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліс-
та) за іншою спеціальністю (напрямом підготовки));

ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшо-
го спеціаліста – у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української 
мови і літератури та фахового випробування. У 2020 році приймаються серти-
фікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017–2020 років;

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з 
особливими освітніми потребами ХНМУ, у разі спроможності, забезпечує від-
повідні умови для проходження ними вступних іспитів та співбесід.

Результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови можуть зарахову-
ватися  (за заявою вступника) як результати вступного іспиту з іноземної мови 
під час вступу на спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного 
вступного іспиту з іноземною мовою.

7.2. Приймальна комісія ХНМУ допускає до участі у конкурсному відборі 
для вступу на навчання: 

для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Медицина», «Педіа-
трія», «Стоматологія» на основі повної загальної середньої освіти вступників, 
які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (результати 
вступних іспитів) з другого та третього конкурсного предмета з балами 150 та 
вище та української мови та літератури з балами 130 та вище; 

для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями «Технології медич-
ної діагностики та лікування», «Соціальна робота», «Фізична терапія, ерго-
терапія» на основі повної загальної середньої освіти вступників, які подають 
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспи-
тів)  з відповідних  конкурсних предметів з балами 100 та вище.

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця 
державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі 
місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000.

для здобуття ступеня бакалавра, магістра, на основі раніше здобуто-
го відповідного ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) вступників 
з результатами вступних випробувань з конкурсних предметів з балами 124 
та вище. 

7.3. Вступники, які подають сертифікат зовнішнього незалежного оціню-
вання (результати вступних випробувань) з відповідних конкурсних предме-
тів з кількістю балів нижче мінімальної, встановленої Правилами прийому, до 
участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються.

7.4. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 
розраховується відповідно до цих Правил та Умов прийому. 

7.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної серед-
ньої освіти вступають до ХНМУ на перший курс для здобуття ступеня магістра 
за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», зараховуються 
бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступ-
них іспитів) з трьох конкурсних предметів: 

відкриті конкурсні пропозиції: 1-ий – українська мова та література, 2-ий 
– біологія або хімія (за вибором вступника), 3-ій – фізика або математика (за 
вибором вступника); 

небюджетні конкурсні пропозиції: 1-ий – українська мова та література, 
2-ий – біологія, 3-ій – хімія або математика (за вибором вступника).

Конкурсний бал обчислюється за формулою:
Конкурсний бал = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А+К5*ОУ+К6*МЛ,
де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступ-

них іспитів з першого, другого та третього предметів відповідно; А – середній 
бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 
100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала доку-
мента про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шка-
лою, в шкалу 100-200 (додаток 2), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу 
підготовчих курсів за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціаль-
ності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається 
особлива підтримка (додаток 2 Умов прийому), МЛ – оцінка за мотиваційний 
лист, переведений у шкалу від 100 до 200.  К1, К2, К3, К4, К5, К6 – невід’ємні 
вагові коефіцієнти, що дорівнюють:

К1: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з першого конкурсного пред-
мету – 0,20;

К2: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з другого конкурсного пред-
мету – 0,50;

К3: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з третього конкурсного пред-
мету – 0,20;

К4: для середнього бала документа (додатка до документа) про повну за-
гальну середню освіту – 0,10;

К5 – 0;
К6 – 0.
7.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної серед-

ньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціаль-
ностями «Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, 
ерготерапія» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оці-
нювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів: 

відкриті конкурсні пропозиції: 1-й – українська мова та література, 2-й – 
біологія або хімія (за вибором вступника), 3-й – фізика або математика (за 
вибором вступника); 

небюджетні конкурсні пропозиції: 1-й – українська мова та література, 
2-й – біологія, 3-й – математика або історія України (за вибором вступника). 

Конкурсний бал обчислюється за формулою:
Конкурсний бал = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А+ К5*ОУ+К6*МЛ,
де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступ-

них іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал до-

кумента про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 
до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа 
про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в 
шкалу 100-200 (додаток 2), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу під-
готовчих курсів за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності 
(спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особли-
ва підтримка (додаток 2 Умов прийому), МЛ – оцінка за мотиваційний лист, 
переведений у шкалу від 100 до 200. К1, К2, К3, К4, К5, К6 – невід’ємні вагові 
коефіцієнти, що дорівнюють:

К1: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з першого конкурсного пред-
мету – 0,20;

К2: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з другого конкурсного пред-
мету – 0,50;

К3: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з третього конкурсного пред-
мету – 0,20;

К4: для середнього бала документа (додатка до документа) про повну за-
гальну середню освіту – 0,10;

К5 – 0;
К6 – 0.
7.7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної серед-

ньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра, спеціальність 
«Соціальна робота» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалеж-
ного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів: 

«Соціальна робота, денна»: 1-й – українська мова та література, 2-й – іс-
торія України, 3-й – іноземна мова або математика (за вибором вступника); 

«Соціальна робота, денна, небюджетна»: 1-й – українська мова та літера-
тура, 2-й – біологія, 3-й – хімія або математика (за вибором вступника);

«Соціальна робота, заочна»: 1-й – українська мова та література, 2-й – іс-
торія України, 3-й – іноземна мова або математика (за вибором вступника); 

«Соціальна робота, заочна, небюджетна»: 1-й – українська мова та лі-
тература, 2-й – біологія, 3-й – хімія або математика (за вибором вступника).

Конкурсний бал обчислюється за формулою:
Конкурсний бал = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А+ К5*ОУ+К6*МЛ,
де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступ-

них іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал до-
кумента про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 
до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа 
про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в 
шкалу 100–200 (додаток 2), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу під-
готовчих курсів за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності 
(спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особли-
ва підтримка (додаток 2 Умов прийому), МЛ – оцінка за мотиваційний лист, 
переведений у шкалу від 100 до 200.  К1, К2, К3, К4, К5, К6 – невід’ємні вагові 
коефіцієнти, що дорівнюють:

К1: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з першого конкурсного пред-
мету – 0,20;

К2: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з другого конкурсного пред-
мету – 0,50;

К3: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з третього конкурсного пред-
мету – 0,20; 

К4: для середнього бала документа (додатка до документа) про повну за-
гальну середню освіту – 0,10;

К5 – 0;
К6 – 0.
7.8. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставле-

ні за 5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає 
«9», «5» відповідає «12» (при використанні інших шкал оцінювання порядок пе-
рерахунку визначає Приймальна комісія ХНМУ). За відсутності з об'єктивних 
причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його серед-
ній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

7.9. Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у між-
народних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки Укра-
їни), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мі-
ністерства культури, молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 
балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

7.10. Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галу-
зевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його 
множення на їх добуток, причому: 

Регіональний коефіцієнт дорівнює 1,02;
Галузевий коефіцієнт дорівнює 1,00;
Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та 

які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться 
на території сіл, у рік вступу; 1,00 - в інших випадках; 

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потре-
би) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку 
передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демогра-
фічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 
березня 2016 року № 207.

Сільський коефіцієнт для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами 
та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 
до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реє-
страції інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 
207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить 
інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі 
Приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його 
сканованої копії (фотокопії).

Першочерговий коефіцієнт дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на 
першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних за-
кладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України 
«Про вищу освіту», передбачене Порядком реалізації права на першочерго-
ве зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за держав-
ним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не 
менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417, 
1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, 
він встановлюється таким, що дорівнює 200;

7.11. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загаль-
ної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліс-
та оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів 
співбесіди, затверджують голови Приймальних комісій ХНМУ не пізніше ніж 
за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти 
та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеці-
аліста, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, про-
водяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Вступні іспи-
ти з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра 
проводяться за програмою єдиного вступного іспиту. Голова Приймальної ко-
місії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який 
має включати структуру підсумкового бала.

7.12. Формування рейтингових списків вступників, які вступають на осно-
ві результатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому 
числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднен-
ня списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання 

10



ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням здійснюються 
не пізніше 12:00 27 серпня.

7.13. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на основі здо-
бутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціаль-
ностями «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа», 
«Медсестринство» для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю «Медсе-
стринство» зараховуються результати ЗНО з української мови та літератури 
та фахового вступного випробування з основ сестринської справи.

7.14. 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 «Технології медичної ді-
агностика та лікування» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина», 22 
«Охорона здоров’я» (крім спеціальностей «Лабораторна діагностика», «Тех-
нології медичної діагностики та лікування») зараховуються результати ЗНО 
з української мови та літератури та фахового вступного випробування з біо-
логічної хімії.

7.15. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на третій курс 
з нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу для 
здобуття ступеня бакалавра, спеціальність «Технології медичної діагностика 
та лікування» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста за спеціальностями «Лабораторна діагностика» та «Технології ме-
дичної діагностики та лікування» зараховуються результати ЗНО з української 
мови та літератури та фахового вступного випробування з основ клінічної ла-
бораторної діагностики.

7.16. При прийомі на навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний 
бал обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,
де П1 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів 

з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів), 
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 

балів).
7.17. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобут-

тя ступеня магістра, спеціальність «Медсестринство» на основі ступеня ба-
калавра за напрямом підготовки «Сестринська справа» (спеціальністю 223 – 
«Медсестринство») зараховуються результати єдиного вступного іспиту з 
іноземної мови або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, 
передбачених цими Правилами та Умовами) та фахового вступного випро-
бування з клінічного медсестринства.

7.18. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття 
ступеня магістра, спеціальність «Технології медичної діагностики та лікуван-
ня» на основі ступеня бакалавра за напрямом підготовки «Лабораторна діа-
гностика» (за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування») 
зараховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови або 
вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених цими 
Правилами та Умовами) та фахового вступного випробування з клінічної ла-
бораторної діагностики.

7.19. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття 
ступеня магістра, спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на осно-
ві здобутого ступеня бакалавра за спеціальностями (напрямами підготовки) 
галузі знань 1201 «Медицина», 22 «Охорони здоров’я» та за спеціальностя-
ми (напрямами підготовки) «Здоров’я людини», «Фітнес та рекрація» врахо-
вуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного 
випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених цими Правилами 
та Умовами) та фахового вступного випробування з основ фізичної реабілі-
тації.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступе-
ня магістра, спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на основі здо-
бутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) врахо-
вуються результати 

фахового вступного випробування з основ фізичної реабілітації, вступ-
ного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) або єдино-
го вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вступника) та додатково-
го вступного іспиту з основи медичних знань (при вступі на основі освітнього 
ступеня, здобутого за іншою неспорідненою спеціальністю).

7.20. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобут-
тя ступеня магістра, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» на осно-
ві здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 
враховуються результати фахового вступного випробування з основ педа-
гогіки, вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) 
або єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вступника) та до-
даткового вступного іспиту з української мови за професійним спрямуванням 
(при вступі на основі освітнього ступеня, здобутого за іншою спеціальністю).

7.21. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття 
ступеня магістра, спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 
на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеці-
аліста) враховуються результати фахового вступного випробування з основ 
економіки та управління, вступного іспиту з іноземної мови (англійська, ні-
мецька, французька) або єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за ви-
бором вступника) та додаткового вступного іспиту з української мови за про-
фесійним спрямуванням (при вступі на основі освітнього ступеня, здобутого 
за іншою спеціальністю).

7.22. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобут-
тя ступеня магістра, спеціальність 229 «Громадське здоров’я» на основі здо-
бутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) врахо-
вуються результати фахового вступного випробування з основ громадського 
здоров’я, вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французь-
ка) або єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вступника) 
та додаткового вступного іспиту з основи організації охорони здоров’я (при 
вступі на основі освітнього ступеня, здобутого за іншою спеціальністю).

7.23. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеці-
альностями «Медсестринство» та «Технології медичної діагностики та ліку-
вання», «Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня бакалав-
ра за відповідною спеціальністю, конкурсний бал розраховується за такою 
формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 

100 до 200 балів), П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою 
від 100 до 200 балів).

7.24. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра на осно-
ві здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), 
конкурсний бал розраховується за такою формулою: 

Конкурсний бал = П1 + П2 + П3,
де П1: оцінка вступного іспиту з іноземної мови за шкалою від 100 до 200 

балів;
П2: оцінка відповідного фахового вступного випробування за шкалою від 

100 до 200 балів;
П3: середній бал документа про здобутий освітній ступень магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється 
вступ за шкалою від 0 до 20 балів.

При вступі на основі освітнього ступеня, здобутого за іншою спеціальніс-
тю, обов’язковою умовою є успішне проходження відповідного додаткового 
вступного іспиту.

Середній бал документа про здобутий ступень магістра (освітньо-квалі-
фікаційний рівень спеціаліста) вноситься до ЄДЕБО та обчислюється за шка-
лою від 0 до 20 балів. За умови використання 12-бальної або 5-бальної шкал, 
переводиться в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обраховано-
го за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 2). При цьому оцінки з 
документа про освітній ступінь магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спе-
ціаліста, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» 
відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Середній бал за шка-
лою від 100 до 200 переводить у шкалу від 0 до 20 за таблицею: 

100-
200 0-20 100-

200 0-20 100-
200 0-20 100-

200 0-20 100-
200 0-20

100 0 121 4 141 8 161 12 181 16

101 0 122 4 142 8 162 12 182 16

102 0 123 5 143 9 163 13 183 17

103 1 124 5 144 9 164 13 184 17

104 1 125 5 145 9 165 13 185 17

105 1 126 5 146 9 166 13 186 17

106 1 127 5 147 9 167 13 187 17

107 1 128 6 148 10 168 14 188 18

108 2 129 6 149 10 169 14 189 18

109 2 130 6 150 10 170 14 190 18

110 2 131 6 151 10 171 14 191 18

111 2 132 6 152 10 172 14 192 18

112 2 133 7 153 11 173 15 193 19

113 3 134 7 154 11 174 15 194 19

114 3 135 7 155 11 175 15 195 19

115 3 136 7 156 11 176 15 196 19

116 3 137 7 157 11 177 15 197 19

117 3 138 8 158 12 178 16 198 20

118 4 139 8 159 12 179 16 199 20

119 4 140 8 160 12 180 16 200 20

120 4

При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає 
Приймальна комісія ХНМУ. За відсутності з об’єктивних причин додатка до 
документа про здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста) його середній бал за шкалою від 0 до 20 балів вважаєть-
ся таким, що відповідає мінімальному можливому позитивному значенню – 1 
балу. 

Результати фахових випробувань з конкурсних предметів, вступного іс-
питу з іноземної мови оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

7.25. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобут-
тя ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, та здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магі-
стра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) конкурсний бал вноситься 
до ЄДЕБО.

7.26. Програми фахових випробувань, вступних іспитів, структура оцінки 
та порядок оцінювання, для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, спеціаліста, ступеня бакалавра, магістра розробля-
ються і затверджуються головою Приймальної комісії ХНМУ не пізніше ніж за 
три місяці до початку прийому документів. 

7.27. Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань, 
обов'язково оприлюднюються на вебсайті ХНМУ. У програмах мають місти-
тися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовле-
ності вступників. 

7.28. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробу-
вання у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами 
нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також 
особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до 
участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допус-
каються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.29. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурс-
них показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО. Результати 
вступних випробувань оприлюднюються не пізніше наступного робочого дня 
після проведення вступного випробування шляхом розміщення на інформа-
ційних стендах Приймальних комісій та вебсайті ХНМУ. Порядок проведення 
вступних випробувань (вступних іспитів, фахових випробувань) визначаєть-
ся Положенням про вступне випробування у Харківському національному ме-
дичному університеті, яке затверджується наказом ректора ХНМУ.

7.30. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених ХНМУ, 
розглядає Апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої за-
тверджуються наказом ректора ХНМУ. 

7.31. Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з кон-
курсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути 
зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в 
цьому закладі вищої освіти. 

7.32. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових ви-
пробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються в примі-
щеннях Приймальні комісії не менше ніж один рік, після чого знищуються, про 
що складається акт.

Спеціальні умови участі в конкурсному 
відборі на здобуття вищої освіти 

8.1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час 
вступу до ХНМУ для здобуття вищої освіти на основі повної загальної серед-
ньої освіти є: 

– зарахування за співбесідою; 
– участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.
Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є участь у 
конкурсному відборі за іспитами.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час всту-
пу на основі здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) є 
участь у конкурсному відборі за іспитами у ХНМУ замість єдиного вступного 
іспиту.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти в ХНМУ за кошти дер-
жавного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок цільових пільго-
вих державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є:

– зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 або квотою-4 на 
місця державного замовлення;

– переведення на вакантні місця державного замовлення осіб у поряд-
ку, передбаченому цими Правилами та Умовами прийому, якщо вони зарахо-
вані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксова-
ну (закриту) конкурсну пропозицію;
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– переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кре-
дитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані 
на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

8.2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі пози-
тивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зараху-
вання під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної се-
редньої освіти:

– особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10–14 стат-
ті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за-
хисту»;

– особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на 
прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами 
співбесіди;

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксова-
ну (закриту) конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного 
замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у 
конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, пові-
домлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 
державного або регіонального замовлення»). 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за резуль-
татами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними 
права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним 
замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 20 серпня. Вступники, які отри-
мали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця дер-
жавного замовлення до 10:00 22 серпня, включаючи подання письмової за-
яви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування 
цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 
15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлен-
ня виключаються впродовж 22 серпня.

8.3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 
зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за 
кожний з іспитів не менше ніж встановлений ХНМУ мінімальний рівень допус-
каються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої 
освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікацій-
ного рівня молодшого спеціаліста: 

– особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учас-
никами бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять військову 
службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному 
відповідними положеннями про проходження військової служби громадяна-
ми України;

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 
 числа. 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результата-
ми вступних іспитів 2020 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 
2018-2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017-
2020 років – з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо 
такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (за-
криту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, 
вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця держав-
ного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь 
у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, пові-
домлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 
державного або регіонального замовлення»).

8.4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 
зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за 
кожний з іспитів не менше ніж встановлений ХНМУ мінімальний рівень допус-
каються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої 
освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікацій-
ного рівня молодшого спеціаліста:

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному цен-
трі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році 
в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення осо-
бливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії закладу 
вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової доку-
ментації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціаль-
них) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвер-
дженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 
здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання учас-
ті в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають 
певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим 
у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що за-
вірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі 
оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості 
освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при 
регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 
іспитів 2020 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018–2020 ро-
ків з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017–2020 років – з 
інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи до-
пущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну 
пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у 
конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального 
замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у 
конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, пові-
домлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця 
державного або регіонального замовлення»).

8.5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 
зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалеж-
не оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кіль-
кості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений ХНМУ мінімальний 
рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здо-
буття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: 

– особи, які в 2020 році не брали участі в основній та додатковій се-
сіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 
предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазна-
ченого в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути пе-
решкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвер-
дженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 
здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в 
Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умо-
ви подання до Приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, 
зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 
«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іс-
питах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалід-
ність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за 
№ 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступ-
них іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали учас-
ті в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2020 
року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018–2020 років з англій-
ської, французької, німецької, іспанської мов, 2017–2020 років – з інших пред-
метів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до 
конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропози-
цію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурс-

ному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, 
якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість 
переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіональ-
ного замовлення»).

Якщо особи, зазначені в пунктах 8.2–8.5 цього розділу, виявили бажання 
брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами зовнішнього неза-
лежного оцінювання, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах кво-
ти-1 за такими результатами.

8.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 
зовнішнього незалежного оцінювання) до ХНМУ, відповідно до Наказу Мініс-
терства охорони здоров’я України від 26 травня 2020 року № 1254 «Про за-
твердження переліку закладів вищої освіти, що належать до сфери управління 
Міністерства охорони здоров’я України, на базі яких створюються освітні цен-
три» та Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти 
осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердже-
ного наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 
560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 
795/28925, зі змінами, та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів 
не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допус-
каються до участі в конкурсному відборі:

особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не заре-
єстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 
січня 2020 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступ-
них іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумко-
вої атестації в Освітніх центрах «Крим-Україна» або без такого врахування для 
осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зо-
внішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). 
Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбо-
ру на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони беруть 
участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або ре-
гіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую 
на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії 
на місця державного або регіонального замовлення»).

8.7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 
зовнішнього незалежного оцінювання) до ХНМУ відповідно до Наказу Мініс-
терства охорони здоров’я України від 26 травня 2020 року № 1254 «Про за-
твердження переліку закладів вищої освіти, що належать до сфери управління 
Міністерства охорони здоров’я України, на базі яких створюються освітні цен-
три» та Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної осві-
ти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної 
операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства осві-
ти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037, зі змінами, та в 
разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений 
закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурс-
ному відборі:

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення ан-
титерористичної операції/ операції об’єднаних сил (на період її проведення), 
територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборо-
ни, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на 
лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 
іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях 
за їх вибором).

8.8. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 
зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалеж-
не оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кіль-
кості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений ХНМУ мінімальний 
рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

– особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) по-
чинаючи з 01 грудня 2019 року включно;

– громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за 
кордоном у період між 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року. 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результата-
ми вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати 
вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зо-
внішнє незалежне оцінювання). 

Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у кон-
курсному відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки 
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. 

8.9. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-4 на місця дер-
жавного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: 
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступ-
ної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»):

особи, які мають право на першочергове зарахування до вищих медич-
них і педагогічних навчальних закладів відповідно до абзацу четвертого час-
тини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та Порядку реалізації 
права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогіч-
ної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду 
про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі 
міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2018 року № 417, під час вступу на конкурсні пропозиції, для яких вста-
новлено квоту-4.

8.10. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурс-
ному відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за раху-
нок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної серед-
ньої освіти відповідно до пунктів 8.2.–8.6. цього розділу і не були зараховані 
на місця державного замовлення, мають право брати участь у конкурсі на за-
гальних засадах відповідно до конкурсного бала. 

8.11. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіо-
нального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони 
зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або 
фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію:

1) діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або 
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі прове-
дення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення наці-
ональної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних кон-
фліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в анти-
терористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної без-
пеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях;

2) діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, кон-
тузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гід-
ності;

3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а та-
кож внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших 
держав під час цих дій та конфліктів;
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4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбов-
цем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час ви-
конання ним обов'язків військової служби;

5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який 
загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання 
ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної 
загальної середньої освіти.

8.12. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення 
в порядку, передбаченому цими Правилами та Умовами прийому, якщо вони 
зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або 
фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію:

– особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, 
яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

– особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких 
встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, 
хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 
1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відсе-
лення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

– діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 
учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно 
до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис-
ту";

– шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а 
також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, 
батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 
років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали 
особами з інвалідністю I або II групи;

– особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 
відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок 
цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої 
освіти відповідно до пунктів 8.2. – 8.7. цього розділу і не були зараховані на 
місця державного замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах за-
значено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізич-
них та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в 
межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлен-
ня»).

8.13. Можуть бути переведені на місця за рахунок цільових пільгових дер-
жавних кредитів (за наявності), у порядку, передбаченому законодавством, 
якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридич-
них осіб:

– особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

– діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).
8.14. Під час вступу для здобуття ступеня магістра беруть участь у кон-

курсному відборі за результатами вступних іспитів у закладі вищої освіти (за-
мість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

– особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті через 
наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патоло-
гічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього не-
залежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 
України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року 
№ 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 
року за № 1707/29837;

– особи, які для виконання єдиного вступного іспиту потребують ство-
рення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціаль-
них) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в 
пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому 
наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 
України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві 
юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101–0104, 
0201–0203, 0206, 0301–0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

– вступники, звільнені з військової служби починаючи з 1 квітня 2020 
року.

Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 
9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності:
– вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесі-

ди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
– вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на 

основі повної загальної середньої освіти);
– вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 
9.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбе-

сіди, впорядковуються за алфавітом.
У межах інших, зазначених у пункті 9.1. цього розділу, категорій рейтин-

говий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом - від більшого до меншого;
за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освіт-

ньо-кваліфікаційний) рівень - від більшого до меншого. 
Якщо встановлені в третьому–п’ятому абзацах цього пункту правила не 

дають можливості визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, 
Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналі-
зу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО. 

9.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 

здобуття освіти;
прізвище, ім'я, по батькові вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних про-

позицій, що використовують пріоритетність); 
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1 

та квотою-4 (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освіт-

ньо-кваліфікаційний рівень).
9.4. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з ЄДЕБО та 

оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті ХНМУ. Заклади вищої освіти 
замість оприлюднення на офіційних вебсайтах поточних рейтингових списків 
вступників можуть надавати посилання на своїх офіційних вебсайтах на відпо-
відну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює ін-
формування громадськості на підставі даних ЄДЕБО. 

9.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти дер-
жавного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовлен-
ням) за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною ко-
місією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих 
вступниками відомостей та дотримання передбачених цими Умовами вимог 
щодо формування списків, у тому числі вимог Матеріалів для розробки тех-
нічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіо-
нального замовлення в 2020 році (далі – Матеріали для розробки технічно-
го завдання), наведених у додатку 6 до цих Умов, затверджуються рішенням 
Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформацій-
них стендах Приймальних комісій та вебсайті закладу вищої освіти відповідно 
до строків, визначених у розділі V цих Правил прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 
самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 9.3 цьо-
го розділу.

9.6. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на 
здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра 

медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі 
повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти) 
формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів, пріоритетностей та впо-
рядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, макси-
мальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступ-
ник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю 
з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у 
число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фі-
нансуються за державним (регіональним) замовленням, відповідно до його 
конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення 
бюджетних місць формується відповідно до Матеріалів для розробки техніч-
ного завдання. 

9.7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після вико-
нання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра (магістра 
медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямуванння) на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на здобуття ступеня 
магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста), на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зараху-
вання на навчання відповідно до розділу X цих Правил прийому з урахуванням 
їх черговості в рейтинговому списку вступників.

Під час оновлення списків рекомендованих до зарахування на ступінь 
бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спря-
мування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються 
вступникам, зазначеним у пунктах 8.9.–8.11. розділу VIII цих Правил прийому, 
якщо вони допущені до конкурсного відбору. 

9.8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахуван-
ня вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальних 
комісій ХНМУ, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО.

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 
розміщується на вебсайті ХНМУ у встановлені цими Правилами та Умовами 
строки.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись пові-
домлення засобами електронного та мобільного зв'язку.

Реалізація права вступників на обрання місця навчання
10.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та 

беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після 
прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зараху-
вання відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил прийому або 
відповідно до нього, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця 
державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовніш-
нього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими 
Правилами та Умовами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ, 
а також укласти договір про навчання між університетом та вступником (за 
участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників). 

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування 
на місця державного замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх 
засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу При-
ймальної комісії ХНМУ 61022, Харків, проспект Науки, 4 в терміни, визначені в 
розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього. Дату подання докумен-
тів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конвер-
ті. У такому випадку договір про навчання між університетом та вступником 
(за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) 
укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання. 

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування 
на місця державного замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх 
сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого елек-
тронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії ХНМУ  
priem@knmu.kharkov.ua в терміни, визначені в розділі V цих Правил прийому 
або відповідно до нього. У такому випадку надання оригіналів необхідних до-
кументів та укладання договору про навчання між університетом та вступни-
ком (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступ-
ників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Подані оригінали документів зберігаються в університеті протягом усьо-
го періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, 
на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, 
додатково особисто пред’являє Приймальній (відбірковій) комісії ХНМУ сві-
доцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної змі-
ни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про 
яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім 
того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комі-
сією.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 
осіб додатково укладається договір між університетом та фізичною (юридич-
ною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої 
особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

10.2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замов-
лення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому або 
відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державно-
го замовлення (крім випадків, визначених у розділі XIII цих Правил прийому), 
втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання 
за державним та регіональним замовленням.

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в 
установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому або відповідно 
до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного або регіо-
нального замовлення, підлягають зарахуванню.

10.3. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та бе-
руть участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридич-
них осіб, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендуван-
ня до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил 
прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зараху-
вання на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: подати 
особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 
та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, та/
або інших документів, передбачених цими Правилами та Умовами прийому, 
до Приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ, а також укласти договір про на-
вчання між університетом та вступником (за участі батьків або законних пред-
ставників - для неповнолітніх вступників) та договору між університетом та фі-
зичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе 
або для іншої особи.

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування 
на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися 
шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом 
вкладень на адресу Приймальної комісії ХНМУ 61022, Харків, проспект Науки, 
4 в терміни, визначені в розділі V цих Правил прийому або відповідно до ньо-
го. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення 
на поштовому конверті. У такому випадку надання оригіналів необхідних до-
кументів, укладання договору про навчання між університетом та вступником 
(за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) 
та договору між університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замов-
ляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, здійснюється впро-
довж 10 робочих днів від дати початку навчання.

У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юри-
дичних осіб може проводитись на підставі поданих вступниками копій не-
обхідних документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з 
обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії ХНМУ 61022, 
Харків, проспект Науки, 4 або засобами електронного зв’язку, з накладан-
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ням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на 
електронну адресу Приймальної комісії ХНМУ priem@knmu.kharkov.ua в тер-
міни, визначені цими Правилами прийому. Дату подання документів визна-
чають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому 
випадку надання оригіналів необхідних документів, укладання договору про 
навчання між університетом та вступником (за участі батьків або законних 
представників – для неповнолітніх вступників) та договору між університетом 
та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для 
себе або для іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати 
початку навчання.

Подані оригінали документів зберігаються в університеті протягом усьо-
го періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, 
на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, 
додатково особисто пред’являє Приймальній (відбірковій) комісії ХНМУ сві-
доцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної змі-
ни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про 
яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім 
того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комі-
сією.

Коригування списку рекомендованих до зарахування
11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступни-

кам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, 
передбачених у пункті 10.1 розділу X цих Правил прийому. 

11.2. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізич-
них та/або юридичних осіб надається за конкурсним балом без урахування 
пріоритетностей, зазначених вступником під час подання заяв, за кожною 
конкурсною пропозицією.

Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юри-
дичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до 
пункту 10.3. розділу X цих Правил прийому.

11.3. За наявності вакантних місць навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб після завершення строку виконання вимог для зарахування 
на ці місця відповідно до розділу V цих Правил прийому Приймальна комісія 
ХНМУ може подовжити терміни виконання вступниками вимог для зараху-
вання та зарахування на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб, але не пізніше ніж 30 листопада 2020 року.

11.4. Договір про надання освітніх послуг між ХНМУ та фізичною (юри-
дичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. Якщо 
договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про за-
рахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата 
навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

11.5. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напря-
мами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здо-
буття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рі-
вень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за 
місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільго-
вих державних кредитів протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 
підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття 
освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених 
документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студен-
та протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів до-
кументів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони 
зберігаються.

11.6. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для кон-
курсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у меж-
ах ліцензованих обсягів розробляється закладами вищої освіти та надається 
за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники під час зарахування на 
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку 
прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на 
іншу в межах одного закладу вищої освіти (за умови збігу вступних випробу-
вань та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перене-
сення заяви).

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, 
які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

на основі повної загальної середньої освіти
12.1. ХНМУ самостійно надає рекомендації для адресного розміщення 

бюджетних місць вступникам на основі повної загальної середньої освіти в 
межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані 
рекомендації до зарахування до ХНМУ за відповідною конкурсною пропози-
цією в порядку, передбаченому пунктом 9.6 розділу IX цих Правил прийому, і 
надалі анульовані згідно з пунктом 11.1 розділу ХІ цих Правил прийому.

12.2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення ко-
ристуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця 
державного (регіонального) замовлення.

12.3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які за-
раховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі по-
вної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

особи, які зазначені в пункті 8.9 розділу VІІІ цих Правил прийому, неза-
лежно від конкурсного бала;

особи, які зазначені в пункті 8.10 розділу VІІІ цих Правил прийому, якщо 
отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального 
бала, який дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця 
державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним кон-
курсом в порядку, передбаченому пунктом 9.6 розділу ІХ цих Правил прийо-
му) не більше ніж на 15 балів; 

Якщо особи, які не завершили навчання за кошти державного або регіо-
нального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним 
ступенем вищої освіти та отримали рекомендацію до зарахування на місця 
державного замовлення у порядку, передбаченому пунктом 9.6. розділу IX цих 
Правил прийому, однак не приступили до навчання у зв’язку з неможливіс-
тю відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених 
на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодуван-
ня коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг 
з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 серпня 2015 року № 658, на вивільнені у такому порядку вакантні місця 
державного замовлення можуть бути переведені наступні за рейтингом осо-
би, що не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного за-
мовлення станом на дату переведення (за погодженням з державним замов-
ником).

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених 
в абзацах другому, третьому цього пункту, проводиться за відсутності непере-
ведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переве-
дення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку 
в межах кожної із зазначених категорій.

12.4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на ва-
кантні місця державного замовлення ХНМУ використовує для цього вакант-
ні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки 
для осіб, зазначених в абзацах другому, третьому пункту 3 цього розділу), а 
за їх відсутності – інших галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абза-
цах другому, третьому пункту 12.3 цього розділу) цієї або іншої форми здобут-
тя освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, 
зазначених у пункті 12.3 цього розділу за відповідною спеціальністю та фор-
мою здобуття освіти), про що негайно повідомляє відповідного державного 
замовника.

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються 
такими, що не розміщені в ХНМУ. Університет повідомляє державному за-
мовнику про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здо-
буття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на 
вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому 
пункту 12.3 цього розділу, ХНМУ надсилає державному замовнику запит на 
виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. 
Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державно-
го замовника. 

Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування 
за рахунок цільового пільгового державного кредиту

13.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ХНМУ на 
підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з 
додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформацій-
ному стенді Приймальної комісії та вебсайті ХНМУ у вигляді списку зарахо-
ваних у строки, встановлені в розділі V цих Правил прийому або відповідно 
до нього.

13.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути 
скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступни-
ка, передбачених пунктом 15.5 розділу XV цих Правил прийому.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ 
про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до ХНМУ 
за власним бажанням, відраховані з ХНМУ за власним бажанням, у зв'язку з 
чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступно-
го дня після подання заяви про відрахування.

13.3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протя-
гом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасову-
ється в частині, що стосується цієї особи.

13.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 13.2, 13.3 цього 
розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір (за пого-
дженням з державним замовником) з числа осіб, які брали участь у конкурсі 
на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згід-
но з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурс-
ну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких 
претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних 
пропозицій цього закладу вищої освіти за умови збігу вступних випробувань 
шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня, при цьому на-
кази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18:00 
19 вересня.

13.5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за 
рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою 
вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів учас-
ті у конкурсі відповідно до вимог цих Правил прийому.

Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінан-
суються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, 
зазначені в пункті 8.11 розділу VIIІ цих Правил прийому. Іншим категоріям 
вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються 
за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсут-
ності осіб зазначеної вище категорії або їх письмової відмови від таких місць. 

Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення
прийому до Харківського національного медичного університету

15.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми 
представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного за-
собу 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 про-
ведення співбесіди.

15.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і 
науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою При-
ймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністер-
ством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальних 
комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні 
умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також 
надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що нада-
ються членам Приймальної комісії.

15.3. ХНМУ зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників 
з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акре-
дитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). 
Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за дер-
жавним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, 
освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про 
кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-
сайті ХНМУ не пізніше робочого дня, наступного після дня затвердження/по-
годження чи отримання відповідних відомостей.

15.4. Голова Приймальної комісії оголошує про засідання комісії не піз-
ніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж 
за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку 
денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті ХНМУ.

15.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недосто-
вірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зараху-
вання за квотами, права на зарахування за співбесідою, про проходження зо-
внішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про 
зарахування в частині, що стосується цього вступника. 

15.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, 
що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціаль-
ностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), 
осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до 
зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформа-
ційними системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ "Вступ" вебсайту 
ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними сис-
темами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) 
таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

15.7. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується 
Міністерством освіти і науки України не менше двох разів протягом періоду 
прийому заяв та документів. 

Відповідальний секретар
Приймальної комісії Вікторія Головачова

КОНТАКТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

E-mail: priem@knmu.kharkov.ua

Адреса: пр. Науки, 4, вхід з вул. Літературної

тел. (057)707–73–28, 705–07–20

моб. тел. 098–211–34–83

факс ХНМУ (057)700–41–32
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

АКТИВНОСТІ ТА ІНІЦІАТИВИ СТУДЕНТСТВА МЕДИЧНОГО ВИШУ
Невід’ємною частиною громадського самоврядування університету є саме студентське самоврядування, адже саме воно є осе-

редком соціальної активності, ініціативи та відповідальності студентства нашого університету. Пропонуємо ознайомитися з діяльністю 
Студентської ради ХНМУ.

!

KHNMU

Case Room --------

-
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«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 22.06.2020. 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 6/22-1.
Âèäàííÿ ï³äãîòîâëåíî òà íàäðóêîâàíî
ó ÒÎÂ ÂÏÏ «Êîíòðàñò».
61166, ì. Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 40,
www.kontrast.kh.ua

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.

Ðåäàêòîðêà Â. Çàõàðåâè÷

Êîðåêòîðêè Ì. Òàðàñåíêî, ª. Ðóáöîâà

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

« ?» »

-

,
–

World Smile Day
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