
ШАНОВНІ   АБІТУРІЄНТИ!

Професійний шлях будь-якої лю-
дини починається з непростого й дуже 
відповідального вибору вищого навчаль-
ного закладу, що визначає увесь подаль-
ший життєвий шлях. У вашому житті настає 
період, коли слід визначити свою майбутню 
професію...

Медицину обирають не просто так, до 
цієї професії йдуть за покликанням. Шлях, 
який ви, можливо, оберете, важкий і суво-
рий, але, безумовно, дуже цікавий! Навча-
тися в медичному університеті набагато 
складніше, ніж в інших навчальних закла-
дах, адже майбутній лікар просто не може 
дозволити собі чогось не знати, у чомусь не 
розбиратися.

Високе звання лікаря вимагає 
відповідальності й повної самовідданості. 
Своєю щоденною працею лікар наочно 
показує, що таке справжня відданість своїй 
справі, самовідданість, людинолюбство. 
Якщо ви відчуваєте в собі глибоку потребу 
служити людям, ця професія для вас.

Харківський національний медичний 
університет – інноваційний навчальний за-
клад, що має славну історію й продовжує 
динамічно розвиватися. Вже більше двох-
сот років наш університету виховує високо-
класних фахівців, справжніх професіоналів 
своєї справи, що успішно працюють на бла-
го розвитку медичної науки й практичної 
охорони здоров'я. У нашому ВНЗ ви 
отримаєте не тільки фундаментальну тео-
ретичну підготовку, але й безцінні практичні 
навички, що стане запорукою вашого по-
дальшого вдосконалювання у вибраній 
професії.

Двері Харківського національного ме-
дичного університету завжди відкриті для 
тих, хто бачить своє покликання в тому, щоб 
творити одну з найблагородніших справ – 
рятувати людські здоров'я й життя!

За останні роки ми змогли зберегти на-
уковий потенціал і помітно його покращити. 

У нашому університеті ви зможете не тільки 
отримати спеціальність, але й корисно про-
водити вільний час. Ми зацікавлені в тому, 
щоб кожний випускник відрізнявся високим 
інтелектом і яскравою індивідуальністю. 
Тільки за таких умов можна стати лідером, 
домогтися успіхів у своїй професії й житті.

Найважливішим показником навчаль-
ного закладу є якість підготовки його 
випускників. І тут нам є чим пишатися! Наші 
випускники затребувані на ринку праці. Се-
ред них – визнані вчені, відомі державні 
діячі, успішні керівники медичних установ 
і висококваліфіковані фахівці у всіх галузях 
медицини.

Ми чекаємо на вас у Харківському 
національному медичному університеті. 
У нас великі плани на майбутнє, і 
реалізовувати їх ми будемо разом з вами!

Переваги нашого університету:

1. Висококваліфікований про фе-

сор сько-викладацький склад: близько 
70 % викладачів мають учені ступені й зван-
ня, є магістратура й аспірантура.

2. Навчання студентів ХНМУ 

здійснюється на 70 кафедрах, більше 
половини з яких розташовані на базах 
лікарень і поліклінік м. Харкова, де пра-
цюють висококваліфіковані й досвідчені 
викладачі.

3. Студенти беруть участь у науково-

дослідній роботі на більшості кафедр 
університету. Доброю традицією студентсь-
кого наукового товариства стало прове-
дення щорічних конференцій з публікацією 
підсумків досліджень молодих учених.

4. В університеті вибудувана си-

стема безперервної освіти, що включає 
профільну роботу зі школярами, си-
стему додаткової професійної освіти з 
перепідготовки й підвищення кваліфікації 
фахівців.

5. Гарантоване працевлаштування, 
тому що підготовка всіх фахівців ведеться 
за спеціальностями, необхідними в тій або 
іншій галузі медицини.

6. Високий рівень підготовки 

фахівців, перевірений часом: випуск-
ники університету працюють на посадах 
керівників і висококваліфікованих фахівців в 
Україні й за кордоном.

7. Надання місця в гуртожитку всім 
іногороднім першокурсникам.

8. Цікаве студентське життя: наукові 
товариства, клуб із численними творчи-
ми колективами, спортивний клуб, клуб 
інтелектуальних ігор, КВК, конкурси, кон-
церти.

У столиці України працює що-
річна міжнародна спеціалізована 
виставка «Освіта та кар’єра». 

Ці виставки традиційно є най-
більшим заходом в Україні, що 

п р и с в я ч е -
ний широко-
му колу пи-
тань освіти в 
Україні та за 
к о р д о н о м , 
під час яко-
го відвідувачі 
можуть по-
спілкуватися 
з представ-
никами як ві-
т ч и з н я н и х , 

так і закордонних навчальних закла-
дів. Традиційно в них бере участь і 
наш університет – у 2014 році ХНМУ 
було відзначено Дипломом і Гран-
прі у номінації «Кращий дизайн 
офіційного сайту вищого навчаль-
ного закладу, а у 2015 році він був 

нагороджений Гран-прі у номінації 
«Розвиток студентського самовря-
дування у вищому навчальному за-
кладі», а також отримав Почесне 
звання «Лідер післядипломної осві-
ти України».

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

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА 

В університеті 7 факультетів: 
І медичний, ІІ медичний, ІІІ ме-
дичний, IV медичний, стомато-
логічний, V медичний і VI ме-
дичний факультети з підготовки 
іноземних студентів, які ви-
пускають лікарів за навчально-
кваліфікаційним рівнем «спе-
ціаліст» зі спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіа-
трія», «Медико-профілактична 
справа», «Стоматологія», де на-
вчається понад 7 000 студен-
тів, інтернів, магістрів, клінічних 
ординаторів, аспірантів і док-
торантів, серед яких близько 
3 000 іноземних громадян з 72 
країн світу.
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КРІЗЬ ЧАС І ПРОСТІР НАВЧАННЯ 

ЧАС ДИКТУЄ ПРОФЕСІЮ

Посвята в студенти – одна із найяскравіших традицій уні-
верситету. Це важливий і хвилюючий у житті першокурсника 
момент, сповнений яскравих емоцій і незабутніх вражень. 

Харківський національний медичний університет об'єднав 
під своїм дахом представників усіх без винятку регіонів Укра-

їни та всі роки 
свого існуван-
ня неухильно 
впроваджував 
принципи то-
лерантност і , 
гуманізму, по-
ваги до мов-
них та етнічних 
о с о б л и в о с -
тей громадян 
України.

Так у ряди 
студентів Хар-

ківського національного медичного університету влилися 
першокурсники, які сьогодні стали повноправними студента-
ми, й тепер кожен з них є часткою великої студентської ро-
дини. Студентське життя сповнене турбот і хвилювань. На 
молодь чекає багато радісних подій у цю прекрасну пору. І 
незважаючи на труднощі, з якими завжди пов'язаний непро-
стий процес навчання в медичному виші, ми впевнені, що цей 
період назавжди залишиться найяскравішим і найбарвисті-
шим спогадом першого етапу дорослого життя кожного сту-
дента, а навички й знання, отримані в процесі навчання, до-
поможуть їм стати першокласними фахівцями.

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

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

А ще бі-
лий – це чистий 
папір, з якого 
має початися 
нове життя, це 
початок вели-
кого космосу, 
потужної енер-
гетики, це... 
мрія. Твоя і моя 
мрія про дов-
голіття мату-
сі, сильні руки 
батька, щас-
ливі очі моєї 

сестрички... Я знаю, що білий колір – найскладніший з фізич-
ної точки зору, можливо тому саме він дає нам надію, що є все-
таки сила, яка зможе зупинити глобальні катастрофи, перемог-
ти досі невиліковні хвороби, вгамувати найстрашніші страхи 
такої складної і прекрасної епохи, зможе переконати людину в 
її істинному покликанні – бути людиною із даром Божим – здо-
ровою, а отже, вміти чути і відчувати, любити й ненавидіти, бу-
дувати, а коли необхідно, руйнувати, аби крізь ті руїни побачити 
сонце істини і не загубити його. 

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

Ìàð³ÿ Âîë³ê, ² ìåäôàêóëüòåò

У лави студентів ХНМУ 

влилися першокурсники

Колір моєї мрії

Щедрий вечір цього року в університеті осо-
бливо щедрий. Хоч і без традиційних співів та спа-
лювання дідуха, але 13 січня пройшло під особли-
вим знаком благодійності. 

Майже з самого ранку на першому поверсі го-
ловного корпусу лунала музика, а усіх охочих за-
прошували взяти участь у благодійному ярмарку 
«ХНМУ – воїнам АТО».

ЩО ПРОДАВАТИ? Ми звернулись до школярів 
Харкова, які із радістю підготували саморобки 
новорічної та патріотичної тематики. Долучились 
студенти та викладачі університету, міжнародна 
єврейська молодіжна організація «Гілель» та наші друзі з 
підшефної Куп’янської школи-інтернату. 

ХТО ПРОДАВАТИМЕ? Тут проблем не виникло, активістів у 
нас вистачає, а охочих долучитись до доброї справи тим паче.

ДЕ ВІДБУДЕТЬСЯ ЯРМАРОК? Вже традиційно красиві 
культурні заходи ми влаштовуємо у Галереї мистецтв ХНМУ.

КОЛИ ВІДБУДЕТЬСЯ ЯРМАРОК? Як можна обирати 
день, якщо народна мудрість вже обрала його? Щедрий вечір 
напередодні старого нового року не дарма так назвали.

КУДИ ПІДУТЬ ГРОШІ? Тут без мудрої поради ректора нам 
було б важко. Виявилось, що вже декілька років стоїть без роботи 
УАЗ-452, який після ремонту та переобладнання зможе допома-
гати лікарям у зоні АТО.

ХНМУ  ВОЇНАМ АТО

ВЕРЕСНЕВЕ ЕСЕ

Під час зустрічі значну увагу було 
приділено діяльності волонтерської 
групи університету, досягнення якої 
у своїй промові розкрила координа-
тор волонтерської та хоспісної допо-
моги Анастасія Рождественська. Та-
кож вона вручила ключі та документи на 
університетську машину УАЗ–452 (гроші 
на її відновлення були зібрані під час 
благодійного ярмарку «ХНМУ – воїнам 
АТО») полковнику Юрію Лебедю, який 
пообіцяв, що автомобіль допомагатиме в 
зоні антитерористичної операції.

ОЛЕКСАНДР КВІТАШВІЛІ ПОСПІЛКУВАВСЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ
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І. Загальні положення
1.1. Харківський національний медичний університет оголо-

шує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–
кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями), 
формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу 
(див. додаток 1), у тому числі у відокремленому структурному підрозді-
лі – медичному коледжі Харківського національного медичного універ-
ситету (далі медичний коледж ХНМУ):

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

«бакалавр» за напрямами підготовки: 6.120101 – «Сестринська 
справа» (денна та вечірня форми навчання), 6.120102 – «Лаборатор-
на діагностика» (денна форма навчання); 6.130102 – «Соціальна робо-
та» (денна та вечірня форми навчання); 6.010203 – «Здоров’я людини» 
(денна форма навчання);

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

«магістр» (денна форма навчання) за спеціальностями: 
8.12010006 – «Сестринська справа», 8.12010007 – «Лабораторна діа-
гностика», 8.18010018 – «Адміністративний менеджмент», 8.18010021 – 
«Педагогіка вищої школи». 

Акредитовані освітні програми 5.12010101 – «Лікувальна спра-
ва», 5.12010102 – «Сестринська справа», 5.12010105 – «Акушерська 
справа», 6.120101 – «Сестринська справа, 6.120102 – «Лабораторна 
діагностика», 7.12010001 – «Лікувальна справа», 7.12010002 – «Педіа-
трія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа», 7.12010005 – «Сто-
матологія», 8.12010006 – «Сестринська справа», 8.18010018 – «Адміні-
стративний менеджмент»; 6.130102 – «Соціальна робота» акредитація 
запланована на 2019 рік, 8.12010007 – «Лабораторна діагностика» акре-
дитація запланована на 2015 рік, 8.18010021 – «Педагогіка вищої шко-
ли» акредитація запланована на 2015 рік.

Прийом абітурієнтів на спеціальності, термін дії ліцензії на які за-
кінчується 01.07.2015 року, буде здійснюватися за умови проходження 
акредитації.

1.2. До ХНМУ приймаються громадяни України, іноземні грома-
дяни, а також особи без громадянства, які проживають на території 
України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. 

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно прожи-
вають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким нада-
но статус закордонного українця, і які перебувають на території України 
на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з 
громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями 
осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначе-
них Кабінетом Міністрів України. 

Інші іноземні громадяни та особи без громадянства можуть здобу-
вати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не пе-
редбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами 
між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мо-
більність.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у ХНМУ мають рівні права та 
обов’язки. Прийом до ХНМУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійсню-
ється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. ХНМУ має можливості для навчання осіб з особливими потре-
бами.

1.4. Для вступників ХНМУ, які потребують поселення у гуртожиток 
під час вступу, надається 500 місць в 3 сучасних студентських гуртожит-
ках, які розташовані у «спальних» районах м. Харкова з розвинутою інф-
раструктурою та транспортним забезпеченням (метро, трамвай, тро-

лейбус, автобус, маршрутне таксі). Необхідний час щоб дістатися від 
гуртожитку до навчальних корпусів складає від 20 до 40 хвилин. Студенти 
в гуртожитку проживають по 2-3 особи в одній кімнаті. Поселення вступ-
ників та студентів до гуртожитку проводиться відповідно до Положен-
ня про студентський гуртожиток Харківського національного медичного 
університету, затвердженого ректором ХНМУ від 15.12.2008р. № 21-1.

1.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до ХНМУ, вирішуються при-
ймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії опри-
люднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіцій-
ному веб-сайті ХНМУ, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, 
наступного після прийняття.

1.6. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, 
є підставою для видання відповідного наказу ректором ХНМУ.

1.7. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу дер-
жавного замовлення у межах ліцензійного обсягу за факультетами, 
спеціалізаціями, профілями тощо щодо кожної спеціальності (напряму 
підготовки) приймається не пізніше трьох днів після доведення ХНМУ 
державного замовлення.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання до медичного коледжу ХНМУ для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною 
формою навчання за спеціальністю 5.12010101 – «Лікувальна справа» 
приймаються особи з базовою загальною середньою освітою  (з одно-
часним здобуттям повної загальної середньої освіти) на підставі вступ-
них випробувань, за спеціальністю 5.12010105 – «Акушерська справа» 
приймаються особи з повною загальною середньою освітою за резуль-
татами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з 
урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню 
освіту та балів за особливі успіхи, за спеціальністю 5.12010102 – «Се-
стринська справа» приймаються особи з базовою (з одночасним здо-
буттям повної загальної середньої освіти) на підставі вступних випро-
бувань, та повною загальною середньою освітою за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з ураху-
ванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту 
та балів за особливі успіхи.

2.2. На навчання до ХНМУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра напрям підготовки 6.120102 – «Лабораторна діагнос-
тика» (денна форма навчання) та напрям підготовки 6.130102 – «Соці-
альна робота» (денна та вечірня форми навчання) приймаються особи з 
повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього не-
залежного оцінювання знань і вмінь вступників з урахуванням середньо-
го бала документа про повну загальну середню освіту та балів за осо-
бливі успіхи на місця навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб.

На навчання до ХНМУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рів-
ня бакалавра напрям підготовки 6.010203 – «Здоров’я людини» (денна 
форма навчання) приймаються особи з повною загальною середньою 
освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і 
вмінь вступників та рівня їх фізичних здібностей з урахуванням серед-
нього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за 
особливі успіхи на місця навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.3. На навчання до ХНМУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня  бакалавра, напрям підготовки 6.120101 - «Сестринська спра-
ва» (денна та вечірня форми навчання) приймаються особи, які мають 
освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста» галузі знань 
«медицина» за спеціальностями 5.12010101 – «Лікувальна справа», 
5.12010102 – «Сестринська справа», 5.12010105 – «Акушерська спра-
ва» на підставі фахових вступних випробувань (письмового випробуван-
ня за тестовими технологіями). Програми фахових вступних випробу-
вань визначає університет. ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за 
умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV, V, VI та 
пунктами 13.1, 13.2 розділу XIII цих Правил прийому.

Провадження освітньої діяльності у Харківському національному медичному університеті (далі ХНМУ) здійснюється відповідно до ліцензій Мі-
ністерства освіти і науки України, серія АЕ №527696 від 23.12.2014 року, термін дії якої: галузь знань 1201 – «Медицина» підготовка спеціалістів за 
спеціальностями: 7.12010001 – Лікувальна справа, 7.12010002 – Педіатрія, 7.12010003 – Медико-профілактична справа, 7.12010005 – Стомато-
логія – 01.07.2018 р.; підготовка магістрів за спеціальностями: 8.12010007 – Лабораторна діагностика – 01.07.2019 р.; 8.12010006 – Сестринська 
справа – 01.07.2015 р.; підготовка бакалаврів за напрямами підготовки: 6.120101 – Сестринська справа – 01.07.2019 р.; 6.120102 – Лаборатор-
на діагностика – 01.07.2021 р.; підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями: 5.12010102 – Сестринська справа, 5.12010105 – Акушер-
ська справа – 01.07.2015; за спеціальністю 5.12010101 – Лікувальна справа – 01.07.2019 р.; підготовка іноземних громадян за спеціальностями: 
7.12010001 – Лікувальна справа, 7.12010005 – Стоматологія – 01.07.2018 р.; підготовка іноземних громадян за базовою акредитованою спеці-
альністю 5.12010102 – Сестринська справа – 01.07.2017; галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення» підготовка бакалаврів за напрямом під-
готовки 6.130102 – Соціальна робота – 01.07.2018 р.; галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» підготовка бакалаврів за 
напрямом підготовки 6.010203 – Здоров’я людини – 01.07.2019 р.; галузь знань 1801 «Специфічні категорії» підготовка магістрів за спеціальнос-
тями: 8.18010018 – Адміністративний менеджмент – 01.07.2019 р.; 8.18010021 – Педагогіка вищої школи – 01.07.2020 р.; підготовка до вступу у 
вищі навчальні заклади громадян України, підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади – 01.07.2018 р.

Правила прийому до Харківського національного медичного університету в 2015 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною 
комісією ХНМУ (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році (далі – Умов прийому), 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2014 № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 
2014 року за №  1390/26167.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Харківського національного медичного університету 

в 2015 році зі змінами
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2.4. ХНМУ приймає на другий курс (з нормативним терміном на-
вчання на вакантні місця) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  
бакалавра за напрямом підготовки 6.120102 – «Лабораторна діагности-
ка» осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціа-
ліста за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина», крім спеціаль-
ності 5.12010201 – «Лабораторна діагностика». Прийом на навчання на 
основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня на другий курс 
проводиться за результатами фахових вступних випробувань (пись-
мового випробування за тестовими технологіями). Програми фахових 
вступних випробувань визначає університет. ХНМУ зараховує зазначену 
категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених роз-
ділами ІV, V, VI та пункту 13.1 розділу XIII цих Правил прийому.

ХНМУ приймає на третій курс (з нормативним терміном навчання 
на вакантні місця) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бака-

лавра за напрямом підготовки 6.120102 – «Лабораторна діагностика» 
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліс-
та за спеціальністю 5.12010201 – «Лабораторна діагностика». Прийом 
на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
на третій курс проводиться за результатами фахових вступних випробу-
вань (письмового випробування за тестовими технологіями). Програми 
фахових вступних випробувань визначає університет. ХНМУ зараховує 
зазначену категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, ви-
значених розділами ІV, V, VI та пункту 13.1 розділу XIII цих Правил при-
йому.

2.5. На навчання до ХНМУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста: за спеціальностями 7.12010001 – «Лікувальна спра-
ва», 7.12010002 – «Педіатрія», 7.12010003 – «Медико-профілактична 
справа», 7.12010005 – «Стоматологія» (денна форма навчання) прийма-
ються особи з повною загальною середньою освітою за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з ураху-
ванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту 
та балів за особливі успіхи.

2.6. ХНМУ приймає на другий курс (з нормативним терміном на-
вчання на вакантні місця) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшо-
го спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки. При-
йом на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного 
рівня на другий курс проводиться за результатами фахових вступних 
випробувань (письмового випробування за тестовими технологіями). 
Програми фахових вступних випробувань визначає університет. 

Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за 
спеціальністю 7.12010001 – «Лікувальна справа» приймаються особи, 
які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на-
пряму підготовки «Медицина», спеціальність 5.12010101 – «Лікувальна 
справа», 5.12010102  – «Сестринська справа».

Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спе-
ціальністю 7.12010005 – «Стоматологія», приймаються особи, які здо-
були освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста напряму 
підготовки «Медицина», спеціальність 5.12010104 – «Стоматологія», 
5.12010106 – «Стоматологія ортопедична».

ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання 
вступниками вимог, визначених розділами ІV, V, VI та пункту 13.1, 13,2 
розділу XIII цих Правил прийому.

2.7. На навчання до ХНМУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістра: за спеціальністю 8.1201006 – «Сестринська справа» при-
ймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 
галузі знань «Медицина» за напрямом підготовки 6.120101 – «Сестрин-

ська справа»; за спеціальністю 8.1201007 – «Лабораторна діагностика» 
приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бака-
лавра галузі знань «Медицина» за напрям підготовки 6.120102 – «Лабо-
раторна діагностика»; за спеціальністю 8.18010018 – «Адміністративний 
менеджмент» приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста галузі знань «Медицина»; за спеціальністю 8.18010021 
– «Педагогіка вищої школи» приймаються особи, які мають освітньо-
кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста. 

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ма-
гістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 
(спеціаліста) здійснюється за результатами фахових вступних випро-
бувань та вступного екзамену з англійської мови (письмового випробу-
вання за тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала про 
вищу освіту бакалавра (спеціаліста) на місця навчання за кошти фізич-
них (юридичних) осіб. ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умо-
ви виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV, V, VI та пунк-
ту 13.1 розділу XIII цих Правил прийому.

2.8. Медичний коледж ХНМУ має право приймати на навчання для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на 
основі базової загальної середньої освіти на вакантні місця другого кур-
су (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули повну загальну 
середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього 
незалежного оцінювання.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у ХНМУ здійснюється: 
 за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за держав-

ним замовленням;
 за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;
 за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу 
освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на кон-
курсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний сту-
пінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) громадянин здобу-
ває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

3.3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу 
освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих на-
вчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість 
виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше квалі-
фікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експерт-
ної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

3.4. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій 
території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продо-
вження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів 
України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гур-
тожитках на час навчання.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, 
конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Порядок роботи приймальної комісії ХНМУ: щоденно з 9.00 до 

17.00 (24 липня, 5 серпня з 9.00 до 18.00), перерва з 13.00 до 14.00, у су-
боту з 9.00 до 14.00 (без перерви), вихідний день – неділя (виключенням 
є вихідні дні якщо вони припадають на дні оговорені в Правилах прийому 
(наприклад: оприлюднення рейтингових списків і т.д.).

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

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, 
що проводить ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання 
вступників на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста про-
водиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» та освітньо-
кваліфікаційний рівень «Бакалавр», напрям підготовки «Лабора-
торна діагностика» (денна форма навчання); напрям підготовки 

«Соціальна робота» (денна та вечірня форми навчання); на-
прям підготовки «Здоров’я людини» (денна форма навчання)

Вступ на навчання до ХНМУ на основі повної 
загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які при вступі на на-
вчання складають вступні екзамени, проходять співбесіду, творчі кон-
курси у ХНМУ

18.00 година 24 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступ-
них випробувань і не проходять співбесіди, творчі конкурси

12.00 година 1 серпня 2015 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів, 
творчих конкурсів, співбесіди

25 липня –1 серпня 2015 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням 
рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12.00 години 2 серпня 2015 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування о 18.00 годині 5 серпня 2015 року
Термін оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зараху-
вання на місця державного замовлення

не пізніше 12.00 години 7 серпня 2015 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 8 серпня 2015 
року;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця дер-
жавного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 14 серпня 
2015 року.
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Етапи вступної компанії

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

«Лікувальна справа», «Стоматологія» та освітньо-кваліфікаційний 
рівень «Бакалавр» напряму підготовки «Лабораторна діагностика»)

Вступ на навчання до ХНМУ на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року

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

18.00 година 24 липня 2015 року

Строки проведення ХНМУ фахових вступних випробувань 25 липня – 1 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням 
рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12.00 години 2 серпня 2015 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування о 18.00 годині 5 серпня 2015 року
Термін оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зараху-
вання на місця державного замовлення

не пізніше 12.00 години 7 серпня 2015 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 8 серпня 2015 
року;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця дер-
жавного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 14 серпня 
2015 року.

4.4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, 
що проводить ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчан-

ня вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна та вечірня форма навчання
(освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», на-

прям підготовки «Сестринська справа»)
Вступ на навчання до ХНМУ на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати 
фахові вступні випробування, що проводить ХНМУ

18.00 година 24 липня 2015 року

Строки проведення ХНМУ фахових вступних випробувань 25 липня – 1 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням 
рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12.00 години 2 серпня 2015 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування о 18.00 годині 5 серпня 2015 року
Термін оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зараху-
вання на місця державного замовлення

не пізніше 12.00 години 7 серпня 2015 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 8 серпня 2015 
року;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця дер-
жавного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 14 серпня 
2015 року.

4.5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що 
проводить ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання 
вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

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

Вступ на навчання до ХНМУ на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та «Спеціаліст»

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати 
вступні випробування, що проводить ХНМУ

25 липня 2015 року

Строки проведення ХНМУ вступних випробувань 27 липня – 1 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 2 серпня 2015 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 14 серпня 2015 року

V. Порядок прийому заяв і документів для участі 
у конкурсному відборі до ХНМУ
5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до 

ХНМУ (далі – заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в па-
перовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії 
ХНМУ. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про за-
хист персональних даних».

5.2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем мо-
лодшого спеціаліста, освітньо-кваліфікаційним рівнем (ступенем) бака-
лавра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ступенем магістра 
медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) вступник може по-
дати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до 
п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напря-
ми підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на 
певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчально-
го закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання 
однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням 
того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється упо-
вноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо 
під час прийняття заяви. 

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано ХНМУ на 
підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника 
до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допу-
щення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної 
бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сфор-
мованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт 
такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє 

вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник 
може подати нову заяву на цю саму спеціальність до ХНМУ. Виправлен-
ня технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до 
списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.3. У заяві вступники вказують спеціальність, факультет, спеціалі-
зацію, нозологію, профіль, мову тощо та форму навчання. Під час подан-
ня заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній за-
яві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому 
показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність. Пріоритет-
ність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути 
змінена протягом вступної кампанії.

5.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє 
особисто:

 документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до стат-
ті 5 Закону України "Про громадянство України"), військовий квиток або 
посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за 
віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і гро-
мадянство;

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

 сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалеж-
ного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої 
освіти).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копії 
документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до 
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нього та сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінюван-
ня.

5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 
нього, за особистим вибором оригінали або копії;

 сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалеж-
ного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої 
освіти), за 

 особистим вибором оригінали або копії;
 копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викли-
кано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами під-
готовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, 
визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених 
у розділі ІV цих Правил прийому, для прийняття приймальною комісією 
першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.6. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оціню-
вання, виданий у 2015 році.

5.7. Усі копії документів засвідчуються за наявності оригіналів при-
ймальною комісією ХНМУ, до якого вони подаються, або в установлено-
му законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіна-
лів не приймаються.

5.8. Вступники, які не подають сертифікати (сертифікат) зовніш-
нього незалежного оцінювання та мають  право брати участь у конкур-
сі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в 
університеті, подають заяву в паперовій формі разом з документами, 
що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у ХНМУ, серед 
яких:

 особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, 
що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішньо-
го незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства осві-
ти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 
2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 
березня 2008 року за № 189/14880, через які вони не проходили зовніш-
нє незалежне оцінювання.

5.9. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, 
які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про 
повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання 2015 року з конкурсних предметів, визначених Правилами 
прийому до ХНМУ в 2015 році.

5.10. Заява в електронній формі подається вступником шляхом за-
повнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається при-
ймальною комісією ХНМУ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в 
електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних 
закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 
15 жовтня 2014 року №1172.

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

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної 
бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про 
недостовірність інформації, поданої вступником до ХНМУ, є підставою 
для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання 
(анулювання наказу про зарахування).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала до-
кумента про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її рішенням 
приймальної комісії і вносить інформацію про середній бал документа 
про освіту до Єдиної бази.

5.13.  Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників 
і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для всту-
пу на навчання до ХНМУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації 
заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (фа-
хових випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповід-
них рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії 
та веб-сайті ХНМУ.

5.14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наяв-
ною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму під-
готовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для 
вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується 
його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про 
здобутий за кордоном ступень (рівень) освіти, обов’язковою є проце-
дура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобу-
тий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється 
Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і 
встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих 
навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Мініс-
терства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року 
№ 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 
року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих до-
кументів здійснюються протягом першого року навчання.

5.16. При поданні вступником заяви про участь у конкурсному від-
борі до ХНМУ, приймальна комісія перевіряє в Єдиній базі перелік його 
заяв, поданих до інших навчальних закладів.

5.17. Усі особи, які вступають на навчання до ХНМУ, проходять об-
стеження медичною комісією при приймальній комісії університету з 

обов’язковим наданням медичної довідки за формою 086-о. Вступники, 
які мають медичні протипоказання до навчання за обраною спеціальніс-
тю,  відповідно до Законів України та на підставі рекомендації медичної 
комісії не допускаються до участі у конкурсному відборі (до вступних ви-
пробувань) рішенням приймальної комісії.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір
6.1. Приймальна комісія ХНМУ допускає до участі у конкурсному 

відборі для вступу на навчання: 
 для здобуття ОКР спеціаліста за спеціальністю «Лікувальна справа» 

на основі повної загальної середньої освіти вступників, які подають сер-
тифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з біології з 
балами 110 та вище, з хімії та української мови та літератури  з балами 
100 та вище;

 для здобуття ОКР спеціаліста за спеціальностями «Педіатрія», 
«Медико-профілактична справа», «Стоматологія», ОКР бакалавра за на-
прямами підготовки «Лабораторна діагностика», «Соціальна робота» на 
основі повної загальної середньої освіти вступників, які подають серти-
фікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних 
конкурсних предметів з балами 100 та вище;

 для здобуття ОКР бакалавра за напрямом підготовки «Здоров’я 
людини» на основі повної загальної середньої освіти вступників, які по-
дають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з 
відповідних конкурсних предметів з балами 100 та вище та скали конкурс 
фізичних здібностей на 124 бали та вище; 

 для здобуття ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра на основі раніше 
здобутого ОКР вступників за результатами вступних випробувань з кон-
курсних предметів з балами 124 та вище. 

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

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загаль-
ної середньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра, напрям підготовки «Лабораторна діа-
гностика» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання (результати вступних екзаменів) з трьох предметів: з укра-
їнської мови та літератури (базовий рівень складності), біології, хімії. 
Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікатів з 
конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), середнього бала до-
кумента (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, по-
множених на відповідні вагові коефіцієнти: 

 для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з української мови та лі-
тератури (базовий рівень складності) – 0,2;

 для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з біології – 0,5;
 для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з хімії – 0,2;
 для середнього бала документа (додатка до документа) про повну 

загальну середню освіту – 0,1.
6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загаль-

ної середньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра, напрям підготовки «Соціальна робота» 
зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 
(результати вступних екзаменів) з трьох предметів: з української мови та 
літератури (базовий рівень складності), історії України, іноземної мови 
(англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).  
Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікатів з 
конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа 
(додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених 
на відповідні вагові коефіцієнти: 

 для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з української мови та лі-
тератури (базовий рівень складності) – 0,2;

 для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з історії України – 0,5;
 для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з іноземної мови (ан-

глійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова) – 0,2;
 для середнього бала документа (додатка до документа) про повну 

загальну середню освіту – 0,1.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної серед-

ньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра, напрям підготовки «Здоров’я людини» зараховують-
ся бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати 
вступних екзаменів) з двох предметів: з української мови та літератури 
(базовий рівень складності), біології та конкурсу фізичних здібностей. 
Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікатів з 
конкурсних предметів (вступних екзаменів), бала конкурсу фізичних зді-
бностей, середнього бала документа (додатка до документа) про повну 
загальну середню освіту, помножених на відповідні вагові коефіцієнти: 

 для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з української мови та лі-
тератури (базовий рівень складності) – 0,2;

 для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з біології – 0,5;
 для результату конкурсу фізичних здібностей – 0,2;
 для середнього бала документа (додатка до документа) про повну 

загальну середню освіту – 0,1.
6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної се-

редньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста, за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», 
«Медико-профілактична справа», «Стоматологія» зараховуються бали 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних 
екзаменів) з трьох предметів: з української мови та літератури (базовий 
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рівень складності), біології, хімії. Конкурсний бал обчислюється шляхом 
додавання балів сертифікатів з конкурсних предметів (вступних екзаме-
нів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну за-
гальну середню освіту, помножених на відповідні вагові коефіцієнти: 

 для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з української мови та лі-
тератури (базовий рівень складності) – 0,2;

 для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з біології – 0,5;
 для сертифікату ЗНО (вступного екзамену) з хімії – 0,2;
 для середнього бала документа (додатка до документа) про повну 

загальну середню освіту – 0,1.
6.5. До конкурсного балу вступників, які вступають на навчання до 

ХНМУ на основі повної загальної середньої освіти додаються додаткові 
бали за особливі успіхи:

 призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, що відбу-
лися у поточному навчальному році, з біології при вступі на навчання за 
напрямами підготовки (спеціальностями) галузі знань «Медицина» та за 
напрямом підготовки «Здоров’я людини»; з історії України при вступі на 
навчання за напрямом підготовки «Соціальна робота»; 

 призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, що від-
булися у поточному навчальному році, за наступними секціями наукових 
відділень Малої академії наук України: медицина, загальна біологія, біо-
логія людини, валеологія при вступі на навчання за напрямами підготов-
ки (спеціальностями) галузі знань «Медицина»; історія України, соціоло-
гія – при вступі на навчання за напрямом підготовки «Соціальна робота»; 
загальна біологія, біологія людини, валеологія – при вступі на навчання 
за напрямом підготовки «Здоров’я людини». 

Величина додаткового балу нараховується з розрахунку:
 для осіб, нагороджених дипломами I ступеня додатковий бал скла-

дає 5% від 200 балів – максимального конкурсного балу (коефіцієнт 
0,05);

 для осіб, нагороджених дипломами IІ ступеня додатковий бал скла-
дає 4% від 200 балів – максимального конкурсного балу (коефіцієнт 
0,04);

 для осіб, нагороджених дипломами IІІ ступеня додатковий бал 
складає 3% від 200 балів – максимального конкурсного балу (коефіцієнт 
0,03) (див. додаток 7).

Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище 
підстав.

6.6. Середній бал документа про повну загальну середню освіту 
обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вно-
ситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню 
освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: 
“3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.  (При викорис-
танні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна 
комісія ХНМУ). Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою серед-
ній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею від-
повідності середнього бала документа про повну загальну середню осві-
ту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, 
наведеною у додатку 8 цих Правил прийому. 

6.7. Результати вступних екзаменів, конкурсу фізичних здібностей 
для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої осві-
ти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Програма конкурсу фі-
зичних здібностей розробляється і затверджується ХНМУ не пізніше ніж 
за три місяці до початку прийому документів та оприлюднюються на веб-
сайті та інформаційних стендах приймальної комісії ХНМУ.

6.8. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на осно-
ві здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 
спеціальностями  «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушер-
ська справа» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, 
напрям підготовки «Сестринська справа» зараховуються результати фа-
хового вступного випробування з основ сестринської справи.

6.9. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на другий 
курс з нормативним строком навчання на вакантні місця для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, напрям підготовки «Лабора-
торна діагностика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за спеціальностями галузі знань 1201 «Медици-
на», крім спеціальності «Лабораторна діагностика» зараховуються ре-
зультати фахових вступних випробувань з біохімії та мікробіології.

6.10. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на тре-
тій курс з нормативним строком навчання на вакантні місця для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, напрям підготовки «Лабора-
торна діагностика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за спеціальністю «Лабораторна діагностика» за-
раховуються результати фахового вступного випробування з основ ла-
бораторної діагностики.

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

6.12.  Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на дру-
гий курс з нормативним строком навчання на вакантні місця для здобут-
тя освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, спеціальність «Стомато-
логія» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста за спеціальностями «Стоматологія» та «Стоматологія орто-

педична» зараховуються результати фахових вступних випробувань з 
основ профілактики стоматологічних захворювань та основ стоматоло-
гії.

6.13. При прийомі на навчання  до ХНМУ для здобуття освітньо-
кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста на основі раніше здобутого 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал 
обчислюється шляхом додавання балів фахових вступних випробувань 
з відповідних конкурсних предметів та середнього бала документа (до-
датка до документа) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень мо-
лодшого спеціаліста. 

Середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рі-
вень молодшого спеціаліста обчислюється за 12-бальною шкалою з 
округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з докумен-
та про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, які ви-
ставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відпові-
дає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.  (При використанні інших 
шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія 
ХНМУ). Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал 
автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповід-
ності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, об-
рахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, на-
веденою у додатку 8 цих Правил прийому. 

Результати фахових випробувань з конкурсних предметів оцінюють-
ся за шкалою від 100 до 200 балів. 

6.14. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, спеціальність «Сестрин-
ська справа» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня  ба-
калавра за напрямом підготовки «Сестринська справа» зараховуються 
результати фахового вступного випробування з клінічного медсестрин-
ства та вступного екзамену з іноземної мови.

6.15. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, спеціальність «Лабора-
торна діагностика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра за напрямом підготовки «Лабораторна діагностика» зарахо-
вуються результати фахового вступного випробування з основ клінічної 
лабораторної діагностики та вступного екзамену з іноземної мови.

6.16. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, спеціальність «Адміні-
стративний менеджмент» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста галузі знань «Медицина» зараховуються результати 
фахового вступного випробування з основ менеджменту та організації 
охорони здоров’я та вступного екзамену з іноземної мови.

6.17. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, спеціальність «Педаго-
гіка вищої школи» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра, спеціаліста зараховуються результати фахового вступно-
го випробування з основ педагогіки та вступного екзамену з іноземної 
мови.

6.18. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня магістра, конкурсний бал обчислюється шляхом 
додавання балів фахового випробування з відповідного конкурсно-
го предмету, балів вступного екзамену з іноземної мови та середньо-
го бала документа (додатка до документа) про здобутий освітньо-
кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста. 

Середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рі-
вень бакалавра, спеціаліста обчислюється за 12-бальною шкалою з окру-
гленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про 
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, які виставлені за 
5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” 
відповідає “9”, “5” відповідає “12”.  (При використанні інших шкал оціню-
вання порядок перерахунку визначає приймальна комісія ХНМУ). Вне-
сений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично 
переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середньо-
го бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 
12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, наведеною у додат-
ку 8 цих Правил прийому. 

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

6.19. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста на осно-
ві здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, та 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра конкурсний бал вно-
ситься до Єдиної бази.

6.20. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобу-
того освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджують-
ся ХНМУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів та 
оприлюднюються на веб-сайті та інформаційних стендах приймальної 
комісії ХНМУ.

6.21. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифі-
кат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої 
виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 
(складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педа-
гогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атес-
таційних) комісій).

6.22. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні ви-
пробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оціне-

7



но балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рів-
ня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому 
документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурс-
ному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.
6.23. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені 

ХНМУ, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок ро-
боти якої затверджуються наказом ректора ХНМУ. 

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

6.25. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових ви-
пробувань, конкурсу фізичних здібностей) формуються в Єдиній базі. 
Результати вступних екзаменів (фахових випробувань, конкурсу фізич-
них здібностей) оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних 
стендах приймальних комісій та веб-сайті ХНМУ.

VII. Цільовий прийом до ХНМУ
7.1. Цільовий прийом до ХНМУ організовується відповідно до по-

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

7.2. Особи, які вступають до ХНМУ на підготовку за державним за-
мовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими кво-
тами, додають направлення, видане Радою міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими 
державними адміністраціями, а також міністерствами, іншими централь-
ними органами виконавчої влади. 

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків об-
сягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму 
підготовки (кожної спеціальності).

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються на навчання для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста за окре-
мим конкурсом. 

7.5. Зарахування вступників, які мають цільове направлення, здій-
снюється за окремим конкурсом, який організовується за кожним напря-
мом підготовки (кожною спеціальністю) з урахуванням обсягу держав-
ного замовлення та встановленої квоти відповідним регіонам. Конкурс 
відбувається відповідно до конкурсного балу без урахування категорій 
вступників, зазначених у пункті 9.1 розділу ІХ цих Правил прийому.

7.6. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкур-
сом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала за-
гального рейтингового списку.

VIII. Зарахування за співбесідою
8.1. За результатами співбесіди зараховуються до ХНМУ особи, 

яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право. 

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затвер-
джує голова приймальної комісії ХНМУ.

8.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до за-
рахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежно-
го оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими пе-
редбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на 
загальних засадах.

IX. Зарахування поза конкурсом
9.1. Поза конкурсом зараховуються:
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів ві-

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

показане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), від-
повідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів 
в Україні»; 

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

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

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

9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу, 
встановлюється приймальною комісією ХНМУ за результатами моніто-
рингу проведення вступної кампанії попередніх років і складає 10 відсо-
тків від обсягу державного замовлення з кожного напряму (кожної спе-
ціальності), доведеного ХНМУ, але не менше одного місця. Зарахування 
осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу, відбувається за конкурсом 
відповідно до конкурсного бала вступника. Не допускається вступ поза 
конкурсом для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

9.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 9.1 
цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визна-
чені місця згідно з пунктом 9.2 цього розділу, мають право брати участь у 
конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 

X. Право на першочергове зарахування
10.1. Право на першочергове зарахування до ХНМУ мають: 
 особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» 

надане таке право;

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

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

 випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), наго-
роджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної за-
гальної середньої освіти; 

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

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

 особи, які приймали участь у конкурсному відборі на місця, виділе-
ні для цільового набору сільської молоді, але не пройшли на ці місця за 
конкурсом;

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

олімпіад І-ІІІ етапів з біології при вступі на навчання за напрямами під-
готовки (спеціальностями) галузі знань «Медицина» та за напрямом під-
готовки «Здоров’я людини», з історії України при вступі на навчання за 
напрямом підготовки «Соціальна робота», що відбулися у поточному на-
вчальному році;

 випускники старшої школи, нагороджені похвальними грамотами 
«За особливі успіхи» у вивченні з біології при вступі на навчання за на-
прямами підготовки (спеціальностями) галузі знань «Медицина» та за 
напрямом підготовки «Здоров’я людини», з історії України при вступі на 
навчання за напрямом підготовки «Соціальна робота» у поточному на-
вчальному році;

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

 випускники підготовчих курсів ХНМУ, які навчались у поточному 
році;

 вступники, які мають вищій середній бал атестата.
10.2. Право першочергового зарахування надається за послідов-

ністю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил прийому.

XI. Формування та оприлюднення списку 
вступників, рекомендованих до зарахування
11.1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийо-

му, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого від-
повідно до порядку формування рейтингового списку без урахування ка-
тегорій вступників, визначених у пункті 6.5 розділу VІ, у пункті 9.1 розділу 
ІХ та пункті 10.1 розділу Х цих Правил прийому. 

11.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, форму-
ється за категоріями в такій послідовності:

 вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
 вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового при-

йому;
 вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбе-

сіди;
вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.
11.3. У межах кожної зазначеної в пункті 11.2 цього розділу категорії 

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

му конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.
11.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який 

формується з Єдиної бази, зазначаються:
 прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 конкурсний бал вступника;
 наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому; 
 наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 наявність права на першочергове зарахування.

11.5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єди-
ної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ХНМУ. Спис-
ки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймаль-
ною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на 
інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті ХНМУ. Списки 
оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для за-
рахування на навчання відповідно до пункту 13.1 розділу XIV.

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в 
списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пунк-
ту 11.4 цього розділу.

XII. Надання рекомендацій для зарахування
12.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на 

місця державного замовлення приймальна комісія приймає у строк не 
пізніше 12.00 години 02 серпня 2015 року та згідно з порядком форму-
вання конкурсного списку, визначеного у розділі ХI цих Правил прийо-
му, що впорядковується  відповідно до конкурсного бала вступника – від 
вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за 
найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за 
яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до 
зарахування на місця державного бюджету. 

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників 
здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за 
його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зараху-
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вання вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних 
осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця дер-
жавного замовлення. Рекомендація до зарахування на навчання за раху-
нок коштів фізичних та юридичних осіб може бути надана за всіма пріо-
ритетами, вказаними вступником під час подання заяв.

12.2. Вступники повинні виконати вимоги до зарахування вступ-
ників на місця державного замовлення відповідно до пункту 13.1 розді-
лу XIІІ цих Правил прийому до 18.00 години 05 серпня 2015 року. При-
ймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування 
на навчання на місця державного замовлення та оприлюднює  оновле-
ний список рекомендованих до зарахування не пізніше 12.00 години 07 
серпня 2015 року. 

12.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до за-
рахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах 
приймальної комісії ХНМУ. Рішення приймальної комісії про рекоменду-
вання до зарахування також розміщується на веб-сайті ХНМУ. 

XIІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
13.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній фор-

мі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймаль-
ною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповід-
но до строку, визначеного у пункті 12.1 розділу XII цих Правил прийому, 
зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного за-
мовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами 
та цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ. 
Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати 
власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

13.2. Особи, які до 18.00 години 05 серпня 2015 року не подали до 
приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ оригінали документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зо-
внішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених 
Умовами та цими Правилами прийому (не виконали вимог для зараху-
вання), втрачають право зарахування на навчання за державним замов-
ленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгостро-
кових кредитів.

13.3. Вступник, який за результатами конкурсного відбору реко-
мендований до зарахування на навчання за відповідним пріоритетом 
(із зазначених в його заявах), до закінчення строку конкурсного відбору 
на навчання осіб, рекомендованих до зарахування на місця державно-
го замовлення, зобов’язаний подати особисто оригінали документів про 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифі-
катів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, перед-
бачених Умовами та цими Правилами прийому. Особи, які подали зая-
ви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, 
роздруковану у приймальній комісії.

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчан-
ня відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право 
участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними прі-
оритетами. За рішенням Приймальної комісії ХНМУ заяви за наступними 
пріоритетами, обраними вступником, скасовуються в рейтингових спис-
ках, сформованих в Єдиній базі. 

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчан-
ня відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право 
на участь у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступни-
ми пріоритетами, при цьому зберігається його право участі у конкурсі за 
першим пріоритетом.

XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування
14.1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здій-

снюється під час обрання вступниками місця навчання з одночасним 
внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами 
пункту 13.1 розділу XIІІ цих Правил прийому.

14.2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації 
вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали 
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до 
нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших до-
кументів, передбачених Умовами та цими Правилами прийому, до при-
ймальної (відбіркової) комісії ХНМУ, і надає рекомендації вступникам, на-
ступним за рейтинговим списком.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця 
державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, 
що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

14.3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за раху-
нок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано 
рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, 
приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комі-
сії ХНМУ.

14.4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповід-
но до пункту 13.1 розділу XIІІ цих Правил прийому. Договір із замовником 
щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладаєть-
ся після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється 
згідно з договором, укладеним сторонами.

14.5. При одночасному навчанні за кількома програмами за на-
прямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох ден-
них, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного 

зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оціню-
вання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання 
за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довго-
строкових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами 
або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти 
фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів збе-
рігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка 
про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента ви-
щим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XV. Наказ про зарахування
15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором 

ХНМУ на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування 
на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до 
списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюють-
ся на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ХНМУ у ви-
гляді списку зарахованих у строки: за державним замовленням не піз-
ніше 12.00 години 08 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб (за 
умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеці-
альності) не пізніше 14 серпня.

15.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може 
бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень зако-
нодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.5 розділу ХVІІІ цих 
Правил прийому. 

Вступники можуть бути відраховані з ХНМУ за власним бажанням, 
про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а 
таким особам повертаються документи, подані ними.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних за-
нять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які 
брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (цю спеціальність). У 
разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється за-
раховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) ХНМУ за 
умови збігу конкурсних предметів.

15.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи 
видається за умови особистого виконання вступником вимог для зара-
хування відповідно до пункту 13.1 розділу XIІІ цих Правил прийому.

15.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчан-
ня за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту прийма-
ється за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на 
підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої ХНМУ 
квоти.

XVI. Особливості прийому та навчання іноземців 
та осіб без громадянства у Харківському 
національному медичному університеті
16.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюєть-

ся згідно із Законами України «Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства»,  «Про закордонних українців», Указами Президента 
України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку еко-
номічного співробітництва областей України з суміжними прикордонни-
ми областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 
«Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей 
України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-
територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Ка-
бінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання 
іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі пи-
тання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства, наказом 
Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 
«Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та 
осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції Украї-
ни 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються 
державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавни-
ми програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, при-
ймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки 
України в межах обсягу державного замовлення.

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

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

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу 
освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими 
навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

16.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закор-
донних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, 
статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зарахо-
вуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів Укра-
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їни за результатами співбесіди з предметів, передбачених правилами 
прийому до вищого навчального закладу за рекомендаціями диплома-
тичних установ України за кордоном та українських національних куль-
турних товариств (за наявності).

16.5. Особа, якій надано статус біженця або особа, яка потребує до-
даткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття 
вищої освіти.

16.6. На підставі Указу Президента України від 25.03.1994 р. 
№112/94 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва об-
ластей України із суміжними прикордонними областями Російської Фе-
дерації» Міністерством охорони здоров’я України для ХНМУ визначена 
квота в чотири місця за спеціальністю «Лікувальна справа» на навчання 
громадян з Бєлгородської області Російської Федерації на місця дер-
жавного замовлення.

16.7. Вступники з числа громадян з Бєлгородської області Росій-
ської Федерації, які вступають до ХНМУ на підставі Указу Президента 
України від 25.03.1994 р. №112/94 «Про заходи щодо розвитку еконо-
мічного співробітництва областей України із суміжними прикордонни-
ми областями Російської Федерації», беруть участь у конкурсному від-
борі щодо зарахування на навчання на місця державного замовлення з 
оцінками (кількістю балів) сертифікатів Українського центру оцінювання 
якості освіти або з оцінками (кількістю балів) вступних екзаменів з кон-
курсних предметів визначених пунктом 6.4. розділу VI цих Правил при-
йому  за власним вибором. Результати вступних екзаменів оцінюються 
за шкалою від 100 до 200 балів.

16.8. Видача запрошень на навчання іноземцям та особам без гро-
мадянства здійснюється Міністерством освіти і науки України, а також 
університетом у встановленому порядку. Для в’їзду в Україну з метою на-
вчання, підставою для оформлення в’їзної візи є оригінал відповідного 
запрошення та клопотання Міністерства освіти і науки України про на-
дання візової підтримки.

16.9. Розгляд та прийом документів, що подані іноземцями та осо-
бами без громадянства, які постійно мешкають на території України,  
проводиться приймальною  комісією з 1 липня до 15 листопада. Після 
розгляду та прийому документів такі особи рішенням приймальної ко-
місії допускаються до вступних випробувань у формі співбесіди. У разі 
позитивного складання вступних випробувань у формі співбесіди вступ-
ник рекомендується приймальною комісією ХНМУ до зарахування. На 
підставі рішення комісії та наявності оплати за навчання видається на-
каз про зарахування його до університету з укладанням договору про на-
вчання.

16.10. Іноземці та особи без громадянства, які вступають до ХНМУ 
подають до приймальної комісії такі документи:

а) анкету встановленого зразка;
б) документ про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцін-

ки (бали);
в) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіцій-

ним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий 
не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

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

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

винні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та ле-
галізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжна-
родними договорами України.

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

Випускники підготовчих факультетів зараховуються до ХНМУ на під-
ставі свідоцтва про закінчення підготовчого факультету.

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

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

16.14. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які прибули 
в Україну з метою навчання, проводиться в Державній міграційній служ-
бі України на підставі письмового звернення навчального закладу, який 
видав запрошення на навчання або одержав відповідне направлення Мі-
ністерства освіти і науки України. Звернення подається до Державної мі-
граційної служби України не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до закінчення 
терміну перебування іноземця на території України.

Університет несе відповідальність за своєчасне оформлення доку-
ментів на право перебування іноземців та осіб без громадянства в Укра-
їні.

XVII. Зарахування до Харківського національного 
медичного університету на звільнені місця протягом 
перших днів навчання та зберігання робіт вступників
17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять про-

тягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ХНМУ, про що видаєть-
ся відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом 
наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 
15.2 і 15.3 розділу XV цих Правил прийому. При цьому накази про зара-
хування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 
години 17 вересня року вступу.

17.2. Роботи вступників, виконані на вступних екзаменах, фахових 
випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються 
протягом одного року, потім знищуються, про що складається відповід-
ний акт. Якщо такий вступник рекомендований на зарахування до іншо-
го навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то 
його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу 
за відповідним запитом.

XVIIІ. Забезпечення відкритості та прозорості 
при проведенні прийому до Харківського 
національного медичного університету
18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 

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

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

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства 
освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостере-
ження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким 
таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направ-
ляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні 
комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських 
спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість озна-
йомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

18.3. ХНМУ зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступ-
ників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про 
акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, 
відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним за-
мовленням за кожним напрямом (кожною спеціальністю) та освітньо-
кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для 
вступу поза конкурсом та за цільовим прийомом, повинні оприлюднюва-
тися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-
сайті ХНМУ не пізніше другого робочого дня, наступного після затвер-
дження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

18.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засі-
дання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих ви-
падках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення 
разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються на стен-
дах приймальної комісії та на офіційному веб-сайті ХНМУ.

18.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, не-
достовірних відомостей про наявність права на зарахування поза кон-
курсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за 
співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та кон-
курсах – захистах Малої академії наук України, про проходження зовніш-
нього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

18.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг 
державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальнос-
тями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахуван-
ня та зарахування до ХНМУ здійснюється інформаційними системами, в 
тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймаль-
ною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відпо-
відно до розділів VІІ-Х цих Правил прийому.

18.7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на на-
вчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спе-
ціаліста) вищі навчальні заклади, яким було доведено державне замов-
лення, зобов'язані оприлюднити на власних веб-сайтах інформацію про 
кількість місць державного замовлення на напрями (спеціальності), вка-
завши при цьому, що до початку вступної кампанії здійснюється розмі-
щення 80 відсотків загального обсягу державного замовлення для під-
готовки фахівців ступеня бакалавра, а розміщення решти 20 відсотків 
загального обсягу державного замовлення буде здійснено після завер-
шення прийому документів, відповідно до результатів конкурсу поточ-
ного року, що буде визначатися середнім конкурсним балом вступників 
на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста) 
за відповідним напрямом (відповідною спеціальністю) на момент завер-
шення прийому заяв.

Затверджено наказом ХНМУ від 01.12.2014 року 

№ 417, згідно з рішенням Вченої ради університету 

від 27.11.2014 року (протокол № 11)

Зі змінами затвердженими наказом ХНМУ від 

20.02.2015 року № 69, згідно з рішенням Вченої ради 

університету від 19.02.2015 року (протокол № 2) 

Відповідальний секретар приймальної комісії І.В. Лещина

61022, м. Харків, пр. Ленiна, 4

тел. (057) 707-73-28, 705-07-20 

meduniver@knmu. kharkov.ua

www.knmu.kharkov.ua
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СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ

Листопад, особливо не 
кваплячись на хвилях на-
вчання привів нас до голов-
ного дня молоді – Міжна-
родного дня студента. Про 
те, що для нас готується 
щось грандіозне, було зро-
зуміло заздалегідь, дивля-
чись на те, скільки хлопців 
та дівчат прийшло до акто-
вої зали 13 листопада. 

День солідарності студентів всіх країн

ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ

У рамках «Наукового пікніку» 
відвідувачі змогли побачити інтер-
активні експонати з надання ме-
дичної допомоги. Крім того, кожен 
охочий міг відчути себе справжнім 
лікарем-реаніматологом, педіа-
тром і хірургом, взяти участь у ме-
дичних конкурсах та вікторинах, 
а також потренуватися робити 
внутрішньом'язові ін'єкції. 

Науковий пікнік у Харкові

ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКОВ

В начале учебного года студен-
тов ХНМУ ожидают не только новые 
предметы, преподаватели, но и по-
полнение нашей большой семьи буду-
щих врачей. Уже давно известно, что 
желто-красный наряд деревьев пред-
вещает грандиозное событие – дебют 
первокурсников. На смену выпускни-
кам пришло новое поколение талант-
ливых и креативных ребят. Творческие 
коллективы университета порадова-
ли зрителей своими оригинальными 
номерами. 

Приветствуем 

новое поколение!

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

Сборная команда КВН 
ХНМУ «Осторожно, харь-
ковчане!» начала год с по-
бедоносного шествия. Не 
зная поражений в послед-
них трех турнирах, коман-
да выиграла этап в Харь-
кове, а также вернулась 
не с «пустыми руками» из 
Одессы, где проходил XXI 
Всеукраинский фестиваль 
команд КВН.

КПД – 100%

«ЯРМАРОК КУЛЬТУР»

В галереї мистецтв був органі-
зований дивовижний захід «Ярма-
рок культур», на якому були пред-
ставлені Грузія, Нігерія, Гана, Індія, 
Курдистан, Ямайка.  

Присутні відвідали церемонію 
коронації вождя у Гані, скуштували 
делікатеси Нігерії, побачили при-
голомшливий танець у виконанні 
студентів з Індії, почули дивовижну 
грузинську пісню, станцювали ра-
зом з дівчатами з Ямайки та відчу-
ли усіма смаковими рецепторами 

особливу кухню Курдистану. 
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Vivat Paracelsus

Лаборатория, ключи,
И книги, книги у свечи
Любить так может одержимый,
Скитаясь, бредить медициной
Ученый и военный врач,
Он нищий, а в душе – богач
Спасти и подарить здоровье,
А не почтить Средневековье
Его задачи так просты,
Метают искры доброты
У жизни нет границ, конца,
Есть только судьбы у Гонца
Остынет чай, завянут розы,
Но вечен пыл стремленья, грезы

Ä. ßêîâëåâà, ñòîìàòôàêóëüòåò
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ò. (057) 719-49-13, 717-76-51

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

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

Ðåäàêòîð Â. Çàõàðåâè÷

Êîðåêòîðè Ì. Òàðàñåíêî, 
ª. Ðóáöîâà

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМСЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

«Думаю, что во время обучения в ХНМУ 
каждый из нас получил то, чего хотел: зна-
ния, дружбу, личное счастье. Больше все-
го хочется высказать благодарность всему 
огромному преподавательскому коллективу 
нашего университета, поблагодарить их за 
терпение и мудрость в отношении к своим 
ученикам. 

Íàòàëüÿ Ïåðöåâàÿ, IV ìåäôàêóëüòåò
«У нас в университете существуют 

преподаватели-легенды. На первом кур-
се это, безусловно, легендарный профес-
сор Сергей Юрьевич Масловский. Он всем 
говорит одну и ту же фразу, которая звучит 
примерно так: «Все вы умрете!». Таким об-
разом он готовит нас к тому, с чем нам при-
дется столкнуться в профессии. Люди к док-
торам приходят не тогда, когда им хорошо 
и весело, а когда им плохо. На наших руках 
рождаются люди, и на наших руках они уми-
рают»». 

Ñåðãåé Õîìè÷, Âèòàëèé Ìóæàíîâñêèé, 
III ìåäôàêóëüòåò

Приємно закінчити Харківський 
національний медичний університет, тому що він формує гарну базу знань завдяки висо-
кому професійному рівню професорсько-викладацького складу. Навіть коли ми їздили 
на екскурсії в різні міста, також до медичних вишів, спілкувалися з іншими студентами, 
відразу видно високий рівень Харківського медичного університету. Ми відрізняємося як 
знаннями, так і ставленням до медицини і, мабуть, ще потенціалом. 

Àííà Ñòåïàíåíêî, ²² ìåäôàêóëüòåò
Чувств очень много, эмоции зашкаливают – мы продержались 5 лет, до сих пор не 

понимаю, как у нас это получилось, и сейчас чувствую эмоциональный подъем от того, 
что все закончилось успешно. С другой стороны, жалко и грустно, что учеба заверши-
лась. Хотя мы так много жаловались в течение нашей учебы, но, когда все закончилось, 
поняли, что прошли огромный путь, который поможет нам в дальнейшем. Мы приобрели 
выдержку, закалку, терпение – и это нам только на пользу. 

Åêàòåðèíà Àòàìàí÷óê, ñòîìàòôàêóëüòåò

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЗАГІН ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

Цілодобове чергування студентів Хар-
ківського національного медичного універ-
ситету налагоджено у військово-медичному 
клінічному центрі Північного регіону в Хар-
кові.

З кінця травня студенти – усі вони члени 
волонтерського загону ХНМУ – цілодобово 
знаходяться біля поранених військовослуж-
бовців, яким прописаний постільний режим. 
Раніше волонтери навчалися на курсах вій-
ськової медицини і отримали дозвіл догля-

дати за пораненими як і середній медперсонал. Участь і підтримка молодих волон-
терів сприятливо позначається на самопочутті поранених і позитивно впливає на 
морально-психологічний клімат у госпіталі.

Майже рік студенти-волонтери працюють у військово-медичному клінічному 
центрі Північного регіону. Сумлінну роботу наших хлопців та дівчат відзначає керів-
ництво університету й співробітники травматологічного, приймального та реаніма-
ційного відділень госпіталю.

Новорічні свя-
та – це час дарува-
ти гарний настрій, 
посмішки, тепло 
та турботу. Сту-
денти медично-
го університету, 
керуючись ба-
жанням допомог-
ти тим, хто цього 
потребує, провели 
благодійну акцію 
«Подаруй святко-

вий настрій». 
Кожен мешканець двох хоспісів міста 

отримав святковий настрій. Важко пере-
дати щирість та справжню радість людей! 
Новорічні прикраси «оселилися» на сто-
лах, стінах та підвіконнях палат, нагадуючи 
про те, що початок січня – святкова пора. 
У кожному подарунку чекав приємний 
сюрприз – набір солодощів, а студенти-
волонтери ХНМУ цього дня почули багато 
подяк та привітань. 

Волонтери ХНМУ цілодобово 
доглядають за пораненими

«Подаруй 
святковий настрій!»

У ЦЕНТРІ УВАГИ

За роки свого існування в Хар-
ківському національному медичному 
університеті було підготовлено понад 65 
тис. фахівців, із них 5 тис. – громадяни 
іноземних держав. 

Перший випуск відбувся в 1816 р., у 
наступні роки випуски проходили в різному 

форматі: за 
прискореним 
курсом, двічі в 
н а в ч а л ь н о м у 
році, були роки, 
коли за не-
передбачених 
обставин випу-
ску студентів 
медичного фа-
культету не 
було. У 2014 р. 
відбувся 199-й 
випуск. Нині 
в університеті 
навчається по-

над 7 тис. студентів, інтернів, магістрів, 
клінічних ординаторів, аспірантів і 
докторантів, серед них більше 3 тис. 
іноземних громадян з 73 країн світу.

У 2014 році випустився 851 студент, 
з них 21 – відмінники; 281 – студенти 
факультетів з підготовки іноземних гро-
мадян з 36 країн світу.

Молоді фахівці – 
це наше майбутнє
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