
Шановні абітурієнти! Професійний шлях будь-якої людини 
починається з непростого й дуже відповідального вибору вищо-
го навчального закладу, що визначає увесь подальший життєвий 
шлях. У вашому житті настає період, коли слід визначити свою 
майбутню професію...

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

Високе звання лікаря вимагає відповідальності й повної са-
мовідданості. Своєю щоденною працею лікар наочно показує, що 
таке справжня відданість своїй справі, самовідданість, людино-
любство. Якщо ви відчуваєте в собі глибоку потребу служити лю-
дям, ця професія для вас.

Харківський національний медичний університет – інновацій-
ний навчальний заклад, що має славну історію й продовжує ди-
намічно розвиватися. Уже більше двохсот років наш університету 
виховує висококласних фахівців, справжніх професіоналів своєї 
справи, що успішно працюють на благо розвитку медичної нау-
ки й практичної охорони здоров'я. У нашому ЗВО ви отримаєте 
не тільки фундаментальну теоретичну підготовку, але й безцінні 
практичні навички, що стане запорукою вашого подальшого вдо-
сконалювання у вибраній професії.

Медичний університет приваблює здібних, активних, охочих 
отримати міцні знання молодих людей. Сьогодні у виші сфор-
мована гідна матеріально-технічна база, високий науковий і ка-
дровий потенціал, отримують розвиток сучасні інформаційні тех-
нології. На базі університету створені всі умови для підготовки 
висококваліфікованих фахівців – лікарів, керівників сестринських 
служб медичних організацій, фахівців з лабораторної діагностики 
тощо. На вас чекають фантомні й інтерактивні класи, лабораторії, 
наукова бібліотека та ін.

Наш університет надає своїм студентам усі можливості для 
повноцінного особистісного розвитку і професійного зростання. 
Ви зможете займатися наукою під керівництвом провідних учених, 
проявити себе в спорті й творчості. Викладачі та співробітники 
Харківського національного медичного університету роблять все 
для того, щоб наші студенти отримали якісну професійну освіту. За 
останні роки ми змогли зберегти науковий потенціал і помітно його 
покращити. У нашому університеті ви зможете не тільки отримува-
ти спеціальність, але й корисно проводити вільний час. Ми зацікав-
лені в тому, щоб кожний випускник відрізнявся високим інтелектом 
і яскравою індивідуальністю. Тільки за таких умов можна стати лі-
дером, домогтися успіхів у своїй професії й житті.

Про привабливість нашого вишу наочно свідчить велика гео-
графія його студентів: на сьогодні в стінах ХНМУ навчаються по-
над 7000 студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, 
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УСПІШНИЙ СТАРТ У ГІДНЕ МАЙБУТНЄ
аспірантів і докторантів, серед яких понад 3 тис. іноземних гро-
мадян з 72 країн світу. Найважливішим показником навчального 
закладу є якість підготовки його випускників. І тут нам є чим пи-
шатися! Наші випускники затребувані на ринку праці. Серед них – 
визнані вчені, відомі державні діячі, успішні керівники медичних 
установ і висококваліфіковані фахівці у всіх галузях медицини.

Якщо ви талановиті, у вас є професійні й життєві амбіції, ви 
прагнете розкрити всі свої здібності та знайти яскраву індивіду-
альність, то саме на вас чекає Харківський національний медич-
ний університет. У нас великі плани на майбутнє, і реалізовувати 
їх ми будемо разом з вами!

Переваги нашого університету:
1. Висококваліфікований професорсько-викладацький 

склад: близько 70 % викладачів мають наукові ступені й учені 
звання, є докторантура й аспірантура.

2. Навчання студентів ХНМУ здійснюється на 70 кафе-

драх, більше половини з яких розташовані на базах лікарень і по-
ліклінік м. Харкова, де працюють висококваліфіковані й досвідче-
ні викладачі.

3. Студенти беруть участь у науково-дослідній роботі на 
більшості кафедр університету. Доброю традицією студентсько-
го наукового товариства стало проведення щорічних конферен-
цій з публікацією підсумків досліджень молодих учених.

4. В університеті вибудувана система безперервної 

освіти, що включає профільну роботу зі школярами, систему до-
даткової професійної освіти з перепідготовки й підвищення ква-
ліфікації 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 ча-

сом: випускники університету працюють на посадах керівників і 
висококваліфікованих фахівців в Україні й за кордоном.

7. Оновлена Наукова бібліотека, оснащена сучасним об-
ладнанням для зручного користування студентів та викладачів.

8. Надання місця в гуртожитку всім іногороднім першо-
курсникам.

9. Цікаве студентське життя: наукові товариства, клуб із 
численними творчими колективами, спортивний клуб, клуб інте-
лектуальних ігор, КВК, конкурси, концерти.

Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

12–13 квітня у Національному 
центрі ділового та культурного співро-
бітництва «Український дім» відбулася 
XXXIV Міжнародна спеціалізована ви-
ставка «Освіта та кар’єра – 2019». 

У виставці «Освіта та кар’єра – 
2019» беруть участь провідні вищі 
навчальні заклади країни, у тому 
числі й Харківський національний ме-
дичний університет. Цього разу наш 
виш отримав ґран-прі у номінації «Ін-
новаційна діяльність з впровадження 
організаційно-педагогічних процесів 
у закладах вищої освіти», а також був 

удостоєний почесного звання «Лідер післядипломної освіти» та 
«Лідер вищої освіти України».

УНІВЕРСИТЕТ-ЛІДЕР
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Х а р к і в с ь к и й 
національний ме-
дичний універ-
ситет – це виш з 
215-літньою тра-
дицією в освіті й 
науці. Усі ми пи-
шаємося нашим 
університетом, до-
рожимо його честю 
і репутацією. Тисячі 
наших випускників, 

які працюють у різних куточках нашої країни і за її межами, з вдяч-
ністю згадують роки, проведені у стінах альма матер.

Адже студентське життя – це не тільки навчання і наука. Воно 
сповнене цікавими культурними подіями, захоплюючими спор-
тивними змаганнями та яскравими молодіжними акціями. Усе 
залежить від вас, вашої працьовитості й творчих пошуків – будьте 
допитливі, набувайте життєвий досвід, який не менш важливий, 
ніж знання, не лінуйтеся, і ви досягнете будь-якої мети в житті. 
Пам'ятайте, що успішними стають лише працьовиті люди!

Любі першокурсники! Споді-
ваємося, що ви швидко адапту-
єтесь та відчуєте себе частиною 
нашої дружньої студентської ро-
дини. Повірте, університет – це те 
місце, де ви зустрінете друзів на 
все життя. Тож бажаємо вам на-
снаги у навчанні та терпіння у на-
шій нелегкій справі! Головне, щоб 
бажання вчитися та опановувати 
таку складну й цікаву професію 
лікаря було тривалим. Адже лікар 
вчиться й вдосконалює свої зна-
ння з року в рік протягом всього 
життя. Також сподіваємося, що і 
цього року в нашому навчальному 
закладі засяють нові зірки, які по-
множуватимуть успіхи університе-

ту своїми міцними знаннями та численними талантами.
Намагайтеся взяти від студентських років якомога більше, бо 

це дійсно кращий час вашого життя!
Êðèñòèíà Îñ³òàøâ³ë³, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò

Ось і відбулася ваша посвя-
та у студенти нашої  альма матер. 
Згадай те цю величну та зворуш-
ливу мить: святково прикрашена 
актова зала, фанфари, клятва, «Га-
удеамус». Ви були такими усміхне-
ними та схвильованими. До цього 
дня кожен із вас готувався з осо-
бливістю, та недарма! Адже тепер 
ви – студенти Харківського націо-
нального медичного університе-
ту. Що на вас чекає? Захоплююча 
пригода під назвою «життя студен-
та-медика».

Відверто кажучи, буде нелег-
ко, адже треба встигати добре на-
вчатися, брати активну участь у 
житті університету, до того ж не за-

бувати про активний  відпочинок після напруженої  роботи. Це все 
під силу, якщо бути наполегливим та рішучим у свої х діях. 

Тож бажаю вам, любі першокурсники, сил та натхнення, енер-
гії та витривалості на шляху до най складнішої  й най престижнішої  
професії  людства! Пам’ятай те, все у ваших руках! 

²ëîíà Êîðí³ëîâà, ² ìåäè÷íèé  ôàêóëüòåò 

КРІЗЬ ЧАС ТА ПРОСТІР НАВЧАННЯ

З ЛЮБОВ’Ю ДО ПЕРШОКУРСНИКІВ

ВАС ВІТАЮТЬ СТАРШОКУРСНИКИ

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

ВІТАЄМО У НАШІЙ АЛЬМА МАТЕР!

31 серпня в ак-
товій залі Харків-
ського національ-
ного медичного 
університету відбу-
лося щорічне свя-
то – урочиста цере-
монія посвячення 
першокурсників у 
студенти.

Після напутніх 
слів настала уро-

чиста мить – молоді люди склали клятву першокурсника, що мо-
рально зобов’язала їх гідно нести звання студента Харківського 
національного медичного університету і відповідально ставитися 
до навчання та обраної професії.

У залі на церемонії посвячення також були присутні члени Вче-
ної ради ХНМУ, професорсько-викладацький склад вишу, керівни-
ки деканатів і кафедр, які урочисто вітали новоспечених студентів.

Протягом усієї церемонії зі сцени лунали напутні слова, а гар-
ного настрою присутнім додав концерт та святкова атмосфера, 
що відчувалася навкруги.

Çà ìàòåð³àëàìè ñëóæáè ç ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ

Лікарем я хотів 
бути з дитинства, 
адже відчував, що 
можу реалізува-
ти свої можливос-
ті та здібності саме 
в цій галузі й на-
уці. У мене дядь-
ко працює лікарем 
вже понад 20 ро-
ків, сестра закінчує 
стоматолог ічний 

факультет ХНМУ, тож я розумію всі складності та перспективи 
професії. Сподіваюсь, що проведу час в цьому університеті з ко-
ристю для себе, навчусь багатьом речам. 

Áîãäàí Ïîíîìàðüîâ, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò, Õàðê³âñüêà îáëàñòü

Я вважаю Харківський медуніверситет найпрестижнішим в 
Україні, тому мріяла вступити сюди все життя, всі свої 17 років. 
Професію лікаря обрала, оскільки вона зараз найпрестижніша. 
Мені подобається, що я зможу допомагати людям, надавати їм 
першу допомогу. Я сподіваюся, що буде дуже цікаво тут вчитися, 
тому що я вже під враженням від свята.

Â³êòîð³ÿ Áåðåæíà, ²²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò, Äîíåöüêà îáëàñòü, ì. Êîñòÿíòèí³âêà

Професію лікаря я вибрав тому, що мені подобається роби-
ти добро людям. Хочу рятувати їх, допомагати у складній ситуації. 
Сподіваюся, що вчитися буде не так складно, як кажуть, але весело.

Â³êòîð Ñëþñàðºâ, ²V ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò, ì. Õàðê³â

Мені подобається медицина, подобається допомагати лю-
дям, щоб вони не хворіли. У мене мама лікар, тому я знайомий з 
професією не з чуток і готовий до складнощів, проте буду нама-
гатися справлятися з ними.

Âàäèì Áîÿã³í, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò,  ì. Õàðê³â

Хочу побажати нам везіння, удачі й не лінуватися. А професію 
лікаря я обрала, щоб якось допомогти людям і, можливо, хоч тро-
хи змінити світ накраще.

Êàòåðèíà,Òîïîëþê, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò, ì. Õàðê³â

Я дуже хотіла вступити на медицину, тим більше на стома-
тологію. Це складна професія, але цікава. Хочеться щось про-
бувати, щось нове дізнаватися. Мені з дитинства подобалася ця 
професія, я завжди хотіла бути лікарем, але тільки в 11 класі ви-
значилася, ким саме. Справа в тому, що у мене в родині по бать-
ковій лінії всі стоматологи, тожі я хочу продовжити традицію, а 
ХНМУ з усіх українських вишів мені сподобався найбільше. Чесно 
кажучи, я вже чекаю, коли почнеться навчання, хочу подивитися, 
як все проходитиме, і сподіваюся, що все буде добре.

Ìàð³ÿ Çàêðåâñüêà, ñòîìàòîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò, ì. ×åðí³ã³â

ПОСВЯТА ПЕРШОКУРСНИКІВ

ДОЗВОЛЬТЕ ВІДРЕКОМЕНДУВАТИСЯ

«ВІДКРИЙТЕ СВОЇ СЕРЦЯ І РОЗУМ НАЗУСТРІЧ ЗНАННЯМ»

МРІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ!
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ХАРКІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Прийом на навчання до ХНМУ проводиться за спеціальностями 
(спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом 
на навчання на п’ятий та наступні курси проводиться за спеціальностями 
(напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів 
підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного 
року набору. 

2.2. Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветери-
нарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за 
ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, наведено у додатку 1 до цих 
Правил прийому.

2.3. Прийом на навчання до ХНМУ здійснюється на конкурсній основі 
за відповідними джерелами фінансування. Вступники приймаються на на-
вчання на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс або на 
перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття ступеня ба-
калавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спря-
мувань) за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший або 
старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання).

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

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

223 «Медсестринство», 224 Технології медичної діагностики та лікування, 
227 «Фізична терапія, ерготерапія» акредитація запланована на 2019 рік, 
галузь знань 23 «Соціальна робота» спеціальність 231 «Соціальна робота» 
акредитація запланована на 2020 рік;

ступінь магістр: галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 
«Медицина», 221 «Стоматологія», 228 «Педіатрія», 223 «Медсестринство», 
224 Технології медичної діагностики та лікування; 227 «Фізична терапія, ер-
готерапія» акредитація запланована на 2020 рік; галузь знань 28 «Публічне 
управління та адміністрування» спеціальність 281 «Публічне управління та 
адміністрування»; 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педа-
гогічні науки».

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

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

2.8. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти осіб, які 
проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї піс-
ля 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 560.

2.9. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем про-
живання яких є територія проведення операції Об’єднаних сил (на період 
її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визна-
чаються наказом № 697. 

2.10. Організацію прийому вступників до ХНМУ здійснює приймальна 
комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її 
головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну ко-
місію Харківського національного медичного університету на 2019 рік, за-
твердженим рішенням Вченої ради від 20 грудня 2018 року, протокол №13 
(наказ ХНМУ від 20 грудня 2018 року № 409), відповідно до положення про 
приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 
1353/27798. Положення про приймальну комісію ХНМУ оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті університету.

2.11. Усі питання, пов'язані з прийомом до ХНМУ, вирішуються при-
ймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюд-
нюються на офіційному веб-сайті університету в день прийняття або не піз-
ніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

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

2.13. Ректор ХНМУ забезпечує дотримання законодавства України, у 
тому числі цих Правил та Умов прийому, а також відкритість та прозорість 
роботи приймальної комісії.

2.14. Правила прийому в 2019 році розробляються відповідно до зако-
нодавства України, затверджуються Вченою радою ХНМУ до 05 лютого 2019 
року, розміщуються на веб-сайті університету і вносяться до Єдиної бази. 
Правила прийому діють протягом календарного року.

До 15 лютого 2019 року Правила прийому подаються ХНМУ до Єдиної 
бази для верифікації переліку спеціальностей, за якими планується отри-
мання місць за державним замовленням на підготовку фахівців ступеня ба-
калавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спря-
мувань) з одночасним внесенням до неї відкритих та фіксованих (закритих) 
конкурсних пропозицій.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 
01 червня 2019 року.

Створення та внесення будь-яких нових конкурсних пропозицій для 
здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти 
у період з 01 червня 2019 року до 15 серпня 2019 року не здійснюються.

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

здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 
здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі інди-
відуальний навчальний план;

для вступу іноземних громадян та осіб без громадянства;
для вступу на старші курси з нормативним терміном навчання.
2.15. ХНМУ має можливості для навчання осіб з особливими потре-

бами.
2.16. Для вступників ХНМУ, які потребують поселення у гуртожиток під 

час вступу, надається 500 місць в 3 сучасних студентських гуртожитках, які 
розташовані у «спальних» районах м. Харкова з розвинутою інфраструкту-
рою та транспортним забезпеченням (метро, трамвай, тролейбус, автобус, 
маршрутне таксі). Необхідний час щоб дістатися від гуртожитку до навчаль-
них корпусів складає від 20 до 40 хвилин. Студенти в гуртожитку прожи-
вають по 2-3 особи в одній кімнаті. Поселення вступників та студентів до 
гуртожитку проводиться відповідно до Положення про студентський гурто-
житок Харківського національного медичного університету, затвердженого 
ректором ХНМУ реєстраційний № 21-1 від 26.12.2008 р.

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ

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

ліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, - для здобуття ступеня бака-
лавра;

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо- ква-
ліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності ме-
дичного спрямування, – для здобуття ступеня магістра медичного спряму-
вань;

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

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

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

«бакалавр»: 

галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 223 «Медсе-
стринство» освітня програма «Сестринська справа» (денна та заочна фор-
ми здобуття освіти); 224 «Технології медичної діагностики та лікування» 
спеціалізація «Лабораторна діагностика», освітня програма «Лабораторна 
діагностика» (денна форма здобуття освіти); 227 «Фізична терапія, ерготе-
рапія» освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здо-
буття освіти); 

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

«магістр»:

галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями 222 «Медици-
на» освітня програма «Медицина» (денна форма здобуття освіти); 221 «Сто-
матологія» освітня програма «Стоматологія» (денна форма здобуття осві-
ти); 228 «Педіатрія» освітня програма «Педіатрія» (денна форма здобуття 
освіти);

галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 223 «Медсе-
стринство» освітня програма «Сестринська справа» (заочна форма здобут-
тя освіти); 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація 
«Лабораторна діагностика», освітня програма «Лабораторна діагностика» 

1.1. Провадження освітньої діяльності у Харківському національному медичному університеті (далі ХНМУ) здійснюється відповідно до наказів Міністер-
ства освіти і науки України від 20.01.2017 №11-л «Про переоформлення ліцензій», від 18.04.2017 № 77-л «Про переоформлення витягів», Відомостей щодо 
здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ХНМУ Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/219/01/
natsionmedichniyuniver100.pdf

1.2. Правила прийому на навчання до Харківського національного медичного університету в 2019 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймаль-
ною комісією ХНМУ (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (далі – Умов прийому), 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 № 1096 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за 
№ 1456/32908.
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(денна форма здобуття освіти); 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освіт-
ня програма «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти);

галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеці-
альністю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма 
«Управління у сфері охорони здоров’я» (заочна форма здобуття освіти); 

галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, пе-
дагогічні науки» освітня програма «Педагогіка вищої школи» (заочна форма 
здобуття освіти);

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

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

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

І. Відкриті конкурсні пропозиції:

ступінь освіти «магістр»:

«Медицина» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 
«Медицина» освітня програма «Медицина» вступ на 1 курс на основі повної 
загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна 
форма здобуття освіти);

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

«Педіатрія» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 228 «Пе-
діатрія» освітня програма «Педіатрія» вступ на 1 курс на основі повної за-
гальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна фор-
ма здобуття освіти);

ІІ. Закриті конкурсні пропозиції:

ступінь освіти «бакалавр»:

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

ІІІ Небюджетні конкурсні пропозиції:

ступінь освіти «бакалавр»:

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

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

«Медсестринство, строк навчання 1 рік 10 місяців, заочна» галузь 
знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня 
програма «Сестринська справа» вступ на 1 курс на основі ОКР молодшо-
го спеціаліста за спеціальностями «Сестринська справа» (випуск до 2009 
року), «Лікувальна справа», «Акушерська справа» зі строком навчання 1 рік 
10 місяців (заочна форма здобуття освіти);

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

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

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

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

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

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

ступінь освіти «магістр»:

«Медицина небюджетна» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеці-
альність 222 «Медицина» освітня програма «Медицина» вступ на 1 курс на 
основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 мі-
сяців (денна форма здобуття освіти);

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

«Педіатрія небюджетна» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спе-
ціальність 228 «Педіатрія» освітня програма «Педіатрія» вступ на 1 курс на 
основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 мі-
сяців (денна форма здобуття освіти);

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

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

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

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

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

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

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

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

«Фізична терапія, ерготерапія, денна» галузь знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітня програ-
ма «Фізична терапія, ерготерапія» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти 
бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) зі строком навчання 1 рік 10 місяців 
(денна форма здобуття освіти).

3.4. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціаль-
ностями 224 – «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма 
здобуття освіти), 227 – «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здо-
буття освіти) та 231 – «Соціальна робота» (денна та заочна форми здобут-
тя освіти) приймаються особи з повною загальною середньою освітою за 
результатами зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів або 
співбесіди в передбачених цими Правилами та Умовами прийому випад-
ках) з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню 
освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнів-
ських олімпіад в рік вступу з базових предметів; призерам III етапу Всеукра-
їнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Ма-
лої академії наук України в рік вступу) на місця навчання за кошти фізичних 
(юридичних) осіб.

3.5. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціаль-
ністю 223 – «Медсестринство» (денна та заочна форми здобуття освіти зі 
строком навчання 10 місяців) приймаються особи, які мають освітньо-ква-
ліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста» за спеціальністю «Сестрин-
ська справа» (отримали диплом після 2009 року) за результатами фахових 
вступних випробувань (письмового випробування за тестовими техноло-
гіями) з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста на 
місця навчання за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юри-
дичних) осіб;

для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 223 – «Медсестрин-
ство» (денна та заочна форми здобуття освіти зі строком навчання 1 рік 10 
місяців) приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень 
«молодшого спеціаліста» за спеціальностями «Сестринська справа» (отри-
мали диплом до 2009 року), «Лікувальна справа», «Акушерська справа» за 
результатами фахових вступних випробувань (письмового випробування 
за тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома мо-
лодшого спеціаліста на місця навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

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

Прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молод-
шого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 224 – 
«Технології медичної діагностики та лікування» здійснюється за результата-
ми фахових вступних випробувань (письмового випробування за тестовими 
технологіями) з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціа-
ліста на місця навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

3.7. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра: за спеціаль-
ностями 222 – «Медицина», 221 – «Стоматологія», 228 – «Педіатрія» (ден-
на форма здобуття освіти) приймаються особи з повною загальною се-
редньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
(вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами та Умова-
ми прийому випадках) з урахуванням середнього бала документа про повну 
загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеу-
країнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів; призерам III 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів 
– членів Малої академії наук України в рік вступу) на місця навчання за кошти 
державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

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

Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальностя-
ми 223 – «Медсестринство», 224 – «Технології медичної діагностики та лі-
кування», здійснюється за результатами фахових вступних випробувань 
(письмового випробування за тестовими технологіями) та вступного іспиту 
з іноземної мови (письмового випробування за тестовими технологіями) з 
урахуванням середнього бала диплома бакалавра (спеціаліста) на місця на-
вчання за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

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

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

Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальностями 
281 – «Публічне управління та адміністрування» та 011 – «Освітні, педаго-
гічні науки» здійснюється за результатами фахових вступних випробувань 
(письмового випробування за тестовими технологіями) та вступного іспи-
ту з іноземної мови (письмового випробування за тестовими технологіями) 
з урахуванням середнього бала диплома відповідного ступеня (рівня) ви-
щої освіти при вступі на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеці-
альність та за умови успішного проходження додаткового вступного випро-
бування (письмового випробування за тестовими технологіями) при вступі 
на основі здобутого ступеня (рівня) вищої освіти за іншою спеціальністю на 
місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

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

Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальністю 227 – 
«Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня освіти бакалав-
ра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спорідненими 
спеціальностями, напрямами підготовки («Фізична терапія, ерготерапія», 
«Здоров’я людини», «Фізична реабілітація», «Фітнес та рекреація») здій-
снюється за результатами фахового вступного випробування (письмового 
випробування за тестовими технологіями) та вступного іспиту з іноземної 
мови (письмового випробування за тестовими технологіями) з урахуванням 
середнього бала диплома бакалавра, магістра (спеціаліста) на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальністю 227 – 
«Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня освіти бакалав-
ра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншими не-
спорідненими спеціальностями (напрямами підготовки) здійснюється за 
результатами фахового вступного випробування (письмового випробуван-
ня за тестовими технологіями) та вступного іспиту з іноземної мови (пись-
мового випробування за тестовими технологіями) з урахуванням середньо-
го бала диплома бакалавра, магістра (спеціаліста) та за умови успішного 
проходження додаткового вступного випробування (письмового випробу-
вання за тестовими технологіями) на місця навчання за кошти фізичних та/
або юридичних осіб. 

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

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

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

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

4.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у ХНМУ здійсню-
ється:

за рахунок видатків державного бюджетів (державне замовлення);
за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових 

пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється від-
повідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-тех-
нічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 29 серпня 2018 року № 673;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема 
за кошти грантів, які отримав ХНМУ на проведення наукових досліджень, за 
якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії або доктора наук).

4.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту 
в державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі від-
повідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти гро-
мадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за ко-
шти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональ-
ним замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фі-
зичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 4.4. 
цього розділу.

4.3. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти держав-
ного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замов-
ленням) за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу 
для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закла-
дах вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до 
державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з 
підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів держав-
ного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фа-
хівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 
2015 року № 658.

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фарма-
цевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної се-
редньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
вважається вступом одночасно на ступінь бакалавра та магістра. 

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

якщо за станом здоров'я вони втратили можливість виконувати служ-
бові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтвер-
джується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших ви-
падках, передбачених законом;

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

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

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

пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студен-
там закладів вищої освіти незалежно від форми власності та курсантам не-
військових вищих навчальних закладів, перелік яких затверджується Кабіне-
том Міністрів України, до досягнення ними 35 років.

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

4.7 Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на на-
вчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох 
закладах вищої освіти за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кож-
ним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету (здобуття ступеня 
магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на 
основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рів-
ня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів ба-
калавра та магістра).

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціаль-
ностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, 
рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або 
місцевого бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних 
спеціальностей) в одній освітній програмі.

4.8. Прийом на навчання в ХНМУ здійснюється в межах ліцензованого 
обсягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання 
на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензо-
ваного обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для 
кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний 
рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.
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4.9. Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним 
замовленням) здійснюється на спеціальності та форми здобуття освіти від-
повідно, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. Міністер-
ство освіти і науки України. 

Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним за-
мовленням) можуть здійснювати заклади вищої освіти, які здобули ліцензію 
за відповідним ступенем та спеціальністю не пізніше 31 грудня 2018 року, 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 31 травня 2019 року.

4.10. Адресне розміщення державного замовлення для здобуття сту-
пеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного 
спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за галуззю знань 
22 «Охорона здоров’я» здійснюється за єдиним конкурсом для всіх держав-
них замовників окремо за формами здобуття освіти.

4.11. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної за-
гальної середньої освіти за галузями знань та спеціальностями, за якими 
проводиться підготовка фахівців в ХНМУ, визначається загалом для всіх ви-
конавців державного замовлення, що є у сфері управління державного за-
мовника, окремо за формами здобуття освіти, а його розподіл між конкурс-
ними пропозиціями закладів вищої освіти здійснюється з використанням 
адресного розміщення бюджетних місць.

В інших випадках розподіл обсягу прийому за державним замовленням 
між закладами вищої освіти здійснюється державним замовником за спе-
ціальностями та формами здобуття освіти, а його розподіл між закритими 
(фіксованими) конкурсними пропозиціями заклади вищої освіти здійсню-
ють самостійно.

4.12. Максимальний обсяг державного замовлення ХНМУ за спеціаль-
ностями, за якими проводиться підготовка фахівців на основі повної загаль-
ної середньої освіти, визначається університетом.

4.13. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фік-
совані (закриті) та відкриті конкурсні пропозиції визначається ХНМУ в меж-
ах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами 
здобуття освіти та загальним (максимальним) обсягом державного замов-
лення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого 
державного замовлення, включаючи перерозподіл між формами здобуття 
освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між 
початком прийому документів і заяв та завершенням зарахування вступ-
ників.

4.14. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначаєть-
ся університетом у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу 
за формами здобуття освіти. 

4.15. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих (закритих) кон-
курсних пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць державного за-
мовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1 відкритих 
конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридич-
них осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, обсяг при-
йому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційному 
веб-сайті ХНМУ та визначаються в Правилах прийому (після отримання не-
обхідної інформації від державного замовника). 

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

4.17. Квота-2, Квота-3, Квота-4 для ХНМУ не передбачається.

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО 

ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

5.1. Порядок роботи приймальної комісії ХНМУ під час вступної кампа-
нії 2019 року: щоденно з 9.00 до 17.00 (16, 22, 26, 31 липня з 9.00 до 18.00), 
перерва з 13.00 до 14.00, у суботу з 9.00 до 14.00 (без перерви), вихідний 
день – неділя (виключенням є вихідні дні якщо вони припадають на дні ого-
ворені в Правилах прийому (наприклад: оприлюднення рейтингових спис-
ків і т.д.).

5.2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та за-
рахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої осві-
ти проводиться в такі строки:

5.2.1. денна форма здобуття освіти:

Етапи вступної кампанії
Ступінь «Магістр»

відкриті пропозиції

Реєстрація електронних кабі-
нетів вступників, завантажен-
ня необхідних документів 

розпочинається 
з 01 липня 2019 року

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та 
документів для осіб, які всту-
пають на основі співбесіди, 
вступних іспитів у ХНМУ

о 18.00 годині 16 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та до-
кументів для осіб, які вступають 
тільки за результатами ЗНО

о 18.00 годині 22 липня 2019 року

Строки проведен-
ня в ХНМУ співбесід 

17 липня – 19 липня 2019 року

Строки проведення в 
ХНМУ вступних іспитів

17 липня – 22 липня 2019 року

Строк оприлюднення списків осіб, 
рекомендованих до зарахування за 
результатами співбесіди з повідо-
мленням про отримання чи неотри-
мання ними права здобувати вищу 
освіту за кошти державного бюдже-
ту (за державним замовленням)

не пізніше 12.00 годи-
ни 20 липня 2019 р.

Строк формування рейтингових 
списків вступників, які вступають на 
основі результатів ЗНО, вступних 
іспитів (у тому числі за квотою-1), 
надання рекомендацій до зара-
хування та оприлюднення списку 
рекомендованих з повідомленням 
про отримання чи неотримання 
ними права здобувати вищу осві-
ту за кошти державного бюдже-
ту (за державним замовленням) 

не пізніше 18.00 годи-
ни 26 липня 2019 р. 

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

не раніше12.00 годи-
на 01 серпня 2019 р.

Закінчення строку виконання ви-
мог до зарахування вступника-
ми, які отримали рекомендації 

10.00 година 22 липня 2019 року – 
за кошти державного бюджету (за 
державним замовленням) за ре-
зультатами співбесіди;
18.00 година 31 липня 2019 року – 
за кошти державного бюджету 
(за державним замовленням) при 
вступі за результатами ЗНО, вступ-
них іспитів (у тому числі за кво-
тою-1);
до 05 серпня 2019 року – на місця 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

не пізніше 15.00 години 22 липня 
2019 року – за кошти державного 
бюджету (за державним замовлен-
ням) за результатами співбесіди; 
не пізніше 12.00 години 01 серпня 
2019 року – за кошти державно-
го бюджету (за державним замов-
ленням) при вступі за результатами 
ЗНО, вступних іспитів (у тому числі 
за квотою-1); 
до 09 серпня 2019 р. – на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб та за рахунок ці-
льових пільгових державних креди-
тів (за наявності).

Строк виключення заяв на інші 
місця за державним замовлен-
ням, осіб, зарахованих на місця 
навчання за державним замовлен-
ням за результатами співбесіди 

впродовж 22 липня 2019 року

Строк переведення на вакантні 
місця державного замовлення та 
на місця за рахунок цільових піль-
гових державних кредитів осіб, які 
зараховані на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 09 серпня 2019 року

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

**За умови наявності вакантних місць навчання за кошти фізичних та/
або юридичних осіб, після закінчення термінів зазначених в таблиці підпунк-
ту 5.2.1., рішенням приймальної комісії ХНМУ строки виконання вимог до 
зарахування вступниками, які отримали рекомендації та зарахування на 
місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть бути по-
воджені, але не пізніше ніж до 30 вересня 2019 року.

5.2.2. денна форма здобуття освіти:

Етапи вступної кампанії

Ступінь «Магістр», 

«Бакалавр» небюджетні пропозиції

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

Реєстрація електронних кабі-
нетів вступників, завантажен-
ня необхідних документів 

розпочинається з 01 липня 2019 року

Початок прийому заяв 
та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та 
документів для осіб, які всту-
пають на основі співбесіди, 
вступних іспитів у ХНМУ

о 18.00 годині 16 липня 2019 року
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Закінчення прийому заяв та до-
кументів для осіб, які вступають 
тільки за результатами ЗНО

о 18.00 годині 22 липня 2019 року

Строки проведен-
ня в ХНМУ співбесід 

17 липня – 19 липня 2019 року

Строки проведення в 
ХНМУ вступних іспитів

17 липня – 22 липня 2019 року

Строк формування рейтин-
гових списків вступників 

26 липня 2019 року – на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

Строк надання рекомендацій 
до зарахування та оприлюднен-
ня списку рекомендованих 

01 серпня 2019 року  – на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

Закінчення строку виконання ви-
мог до зарахування вступника-
ми, які отримали рекомендації 

до 05 серпня 2019 року – на місця 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб 

Терміни зарахування вступників

до 09 серпня 2019 року – на місця 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб та за рахунок цільо-
вих пільгових державних кредитів (за 
наявності).

*За умови наявності вакантних місць навчання за кошти фізичних та/
або юридичних осіб, після закінчення термінів зазначених в таблиці підпунк-
ту 5.2.2., рішенням приймальної комісії ХНМУ строки виконання вимог до 
зарахування вступниками, які отримали рекомендації та зарахування на 
місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть бути по-
воджені, але не пізніше ніж до 30 вересня 2019 року.

5.2.3. заочна форма здобуття освіти: 

Етапи вступної кампанії

Ступінь «Бакалавр» 

Спеціальність «Соціальна робота»
небюджетна пропозиція

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

Реєстрація електронних кабі-
нетів вступників, завантажен-
ня необхідних документів 

розпочинається 
з 01 липня 2019 року

Початок прийому заяв 
та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та 
документів для осіб, які всту-
пають на основі співбесіди, 
вступних іспитів у ХНМУ

о 18.00 годині 16 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та до-
кументів для осіб, які вступають 
тільки за результатами ЗНО

о 18.00 годині 31 липня 2019 року

Строки  проведення 
в ХНМУ співбесід 

17 липня – 19 липня 2019 року

Строки проведення в 
ХНМУ вступних іспитів

17 липня – 22 липня 2019 року

Строк формування рейтингових 
списків вступників, надання реко-
мендацій до зарахування та опри-
люднення списку рекомендованих

01 серпня 2019 року – на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

Закінчення строку виконання ви-
мог до зарахування вступника-
ми, які отримали рекомендації 

до 09 серпня 2019 року – на місця 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

до 12 серпня 2019 року – на місця 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб та за рахунок цільо-
вих пільгових державних кредитів (за 
наявності).

*За умови наявності вакантних місць навчання за кошти фізичних та/
або юридичних осіб, після закінчення термінів зазначених в таблиці підпунк-
ту 5.2.3., рішенням приймальної комісії ХНМУ строки виконання вимог до 
зарахування вступниками, які отримали рекомендації та зарахування на 
місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть бути по-
воджені, але не пізніше ніж до 30 вересня 2019 року.

5.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить 
ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на другий 
(третій) курс з нормативним терміном навчання на основі ОКР молодшого 
спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма здобуття освіти («Ба-

калавр» спеціальність «Технології 
медичної діагностики та лікування»)

Вступ на навчання до ХНМУ на осно-
ві ОКР «молодший спеціаліст»

Початок прийому заяв 
та документів

10 липня 2019 року

Закінчення  прийому 
заяв та документів 

о 18.00 годині 22 липня 2019 року

Строки проведення в ХНМУ фа-
хових вступних випробувань

23 липня – 30 липня 2019 року

Строк формування рейтингових 
списків вступників, надання реко-
мендацій до зарахування та опри-
люднення списку рекомендованих

06 серпня 2019 року – на міс-
ця навчання за кошти фізич-
них та/або юридичних осіб

Закінчення строку виконання ви-
мог для зарахування вступника-
ми, які отримали рекомендації

до 09 серпня 2019 року – на місця 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

до 12 серпня 2019 р. – на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб та за рахунок цільо-
вих пільгових державних кредитів (за 
наявності).

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

Етапи вступної компанії

Денна та заочна фор-
ми здобуття освіти

(ступінь «Бакалавр» спеціаль-
ність «Медсестринство»)

Вступ на навчання до ХНМУ на осно-
ві ОКР «молодший спеціаліст»

Денна форма Заочна форма

Початок прийому заяв 
та документів

10 липня 2019 р. 10 липня 2019 р.

Закінчення прийо-
му заяв та документів 

о 18.00 годині 22 
липня 2019 року

02 серпня 2019 р.

Строки проведення в ХНМУ фа-
хових вступних випробувань

23 липня – 30 
липня 2019 року

23 липня – 5 
серпня 2019 року

Строк формування рейтинго-
вих списків вступників, надання 
рекомендацій до зарахування 
та оприлюднення списку реко-
мендованих на місця навчання 
за кошти державного бюджету 
(за державним замовленням)

01  серпня 2019 р. -

Строк формування рейтингових 
списків вступників, надання реко-
мендацій до зарахування та опри-
люднення списку рекомендова-
них на місця навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб

06  серпня 2019 р. 06  серпня 2019 р.

Закінчення строку виконання ви-
мог для зарахування вступника-
ми, які отримали рекомендації

05 серпня 2019 р. 
– за  кошти дер-
жавного бюджету 
(за держав-ним 
замовленням); 
до 09 серпня 
2019 року – на 
місця навчан-
ня за кошти 
фізичних та/або 
юридичних осіб

до 09 серпня 
2019 року – на 
місця навчан-
ня за кошти 
фізичних та/або 
юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

06 серпня 2019 
року – за кошти 
державного бю-
джету (за дер-
жавним замов-
ленням);

до 12 серпня 
2019 року – на 
місця навчання 
за кошти фізич-
них та/або юри-
дичних осіб та за 
рахунок цільових 
пільгових дер-
жавних кредитів 
(за наявності).

до 12 серпня 
2019 року – на 
місця навчання 
за кошти фізич-
них та/або юри-
дичних осіб та за 
рахунок цільових 
пільгових дер-
жавних кредитів 
(за наявності).

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

Етапи вступної компанії

Денна та заочна форми здобут-
тя освіти (ступінь «Магістр»)

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

Початок прийому заяв 
та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийо-
му заяв та документів

24 липня 2019 року
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Строки проведення ХНМУ 
вступних випробувань

25 липня – 31 липня 2019 року 

Строк формування рейтингових 
списків вступників, надання реко-
мендацій до зарахування та опри-
люднення списку рекомендованих

01 серпня 2019 року – на  місця 
навчання за кошти фізич-

них та/або юридичних осіб

Закінчення строку виконання ви-
мог для зарахування вступника-
ми, які отримали рекомендації

до 05 серпня 2019 року – на місця 
навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

Терміни зарахування вступників 

до 09 серпня 2019 р. – на місця на-
вчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб та за рахунок цільо-
вих пільгових державних кредитів (за 
наявності).

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У 

КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДО ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

6.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають 
 заяви: 

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; 
тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних 
іспитів з конкурсних предметів у ХНМУ та/або квотою-1, відповідно до цих 
Правил та Умов прийому;

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

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

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, 
ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті 
про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалеж-
ного оцінювання;

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

стійно проживають в Україні;
у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого 

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

бінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених 

абзацом восьмим підпункту 1 пункту 8 розділу VII Умов прийому;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати 

заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою при-
ймальної комісії ХНМУ.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть пода-
вати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що під-
тверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспи-
тів з конкурсних предметів у ХНМУ та/або квотою-1, які мають бути подані в 
строки прийому заяв, відповідно до цих Правил та Умов прийму.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіо-
нального замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних про-
позиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на кон-
курсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб не обмежується. 

6.2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 6.1. цього розді-
лу, подають заяви тільки в паперовій формі.

6.3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповне-
ння електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною 
комісією ХНМУ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній 
формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 
2019 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 
жовтня 2018 року № 1096. 

ХНМУ створює консультаційний центр при приймальній комісії для 
надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. 
Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого за-
кладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв 
в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загаль-
ну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) 
згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку пе-
редачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографіч-
ного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 
березня 2016 року № 207.

6.4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймаль-
ної комісії ХНМУ. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються 
уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття 
заяви. 

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

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

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіональ-
ного замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною про-
позицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним 
або регіональним замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізич-
них та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення 
в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замов-
лення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 
претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юри-
дичних осіб.

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медич-
ного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної 
загальної середньої освіти, що претендують на місця державного замов-
лення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазна-
чають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає 
найвищу пріоритетність.

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

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

пред'являє оригінали:
документа, що посвідчує особу;
військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім ви-

падків, передбачених законодавством);
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 

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

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

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для 
вступників на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України 
або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які про-
живають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійсню-
ють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, 
передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.

У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освіт-
ній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка дер-
жавного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без 
подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфіка-
ційний) рівень. 

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

ченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 
її спеціальний статус»;

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

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і ко-
пію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінюван-
ня (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); екзамена-
ційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами та 
Умовами прийому випадках);

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

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано осо-

бливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені за-
конодавством, у строки, визначені для прийому документів.

6.8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеці-
альних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за ре-
зультатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної 
середньої освіти вступник подає особисто під час подання документів у 
паперовій формі у визначені цими Правилами та Умовами прийому або 
відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчу-
ють підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбе-
сідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або кво-
тою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх 
реалізацію.

6.9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спе-
ціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/
або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра 
медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі 
повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця дер-
жавного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів 
вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування 
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 05 серп-
ня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання 
спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлен-
ня та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють 
їх реалізацію. 

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

6.11. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 
спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 
результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної 
середньої освіти та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступе-
ня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного 
спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення 
на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів.
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Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа 
про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), за-
тверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал до-
кумента про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в елек-
тронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала 
документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

6.12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників 
і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу 
на навчання до ХНМУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації зая-
ви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не 
пізніше наступного дня після завершення прийому документів (проведен-
ня вступних випробувань). Оприлюднення поточних рейтингових списків 
вступників здійснюється на офіційному веб-сайті ХНМУ на підставі даних, 
внесених до Єдиної бази.

6.13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 
(напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності під-
став для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за 
співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника та під-
тверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій 
формі. 

6.14. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ХНМУ 
на підставі рішення приймальної комісії ХНМУ до дати закінчення прийому 
заяв та документів за умови допущення технічної помилки під час внесення 
відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену 
технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається 
неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна 
комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після 
чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв ска-
сувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареє-
стровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права по-
дання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

6.15. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здо-
бутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою 
є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здій-
снюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 
травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних доку-
ментів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 трав-
ня 2015 року за № 614/27059. 

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

6.16. Абітурієнти, які вступають на навчання до ХНМУ, проходять об-
стеження медичною комісією при приймальній комісії університету з 
обов’язковим наданням медичної довідки за формою 086-о або на етапі по-
дання заяв та документів або на етапі виконання вимог до зарахування. 

6.17. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бака-
лавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфіка-
ційного рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року 
№ 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зраз-
ка», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеці-
аліста, що виготовлені згідно з постановою від 22 липня 2015 року № 645 
«Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту дер-
жавного зразка і додатки до них».

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ  

7.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти в ХНМУ здій-
снюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра 
(магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на 
основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежно-
го оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Прави-
лами та Умовами прийому випадках. У 2019 році приймаються сертифікати 
зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок 
з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний 
предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із 
сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німець-
ка, французька або іспанська) на власний розсуд;

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здо-
бутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі 
фахових вступних випробувань;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобу-
того ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти - у формі вступ-
ного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови 
успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які 
здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою 
спеціальністю (напрямом підготовки)). 

Результати єдиного вступного іспиту можуть зараховуватись як резуль-
тати вступного іспиту з іноземної мови при вступі на навчання для здобут-
тя ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного 
рівня) вищої освіти на спеціальності, для яких не передбачено обов’язкове 
складання єдиного вступного іспиту у відповідності до Правил прийму. У 
2019 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробу-
вання 2018 та 2019 років. Оцінки з англійської, німецької, французької та 
іспанської мов приймаються з результатів єдиного вступного іспиту 2019 
року;

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

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

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

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

7.3. Вступники, які подають сертифікат зовнішнього незалежного оці-
нювання (результати вступних випробувань) з відповідних конкурсних пред-
метів з кількістю балів нижче мінімальної, встановленої Правилами при-
йому, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не 
зараховуються.

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

7.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної се-
редньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра за спеці-
альностями «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», зараховуються бали 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іс-
питів) з трьох конкурсних предметів: 

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

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

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

них іспитів з першого, другого та третього предметів відповідно; А – серед-
ній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу 
від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала до-
кумента про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною 
шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 2), ОУ – бал за успішне закінчення у рік 
вступу підготовчих курсів за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спе-
ціальності (спеціалізації), зазначені в додатоку 4 Умов прийому, К1, К2, К3, 
К4, К5 – невід’ємні вагові коефіцієнти, що дорівнюють:

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

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

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

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

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

ньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціаль-
ностями «Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, 
ерготерапія» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів: 
1-ий – українська мова та література, 2-ий – біологія, 3-ій – математика або 
історія України (за вибором вступника). 

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

них іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал до-
кумента про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 
до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа 
про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в 
шкалу 100-200 (додаток 2), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих кур-
сів за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціаліза-
ції), зазначені в додатку 4 Умов прийому, К1, К2, К3, К4, К5 – невід’ємні ваго-
ві коефіцієнти, що дорівнюють:

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

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

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

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

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

редньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра, спеці-
альність «Соціальна робота» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних 
предметів: 1-ий – українська мова та література, 2-ий – історія України, 
3-ій – іноземна мова або математика (за вибором вступника). 

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

них іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал до-
кумента про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 
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до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа 
про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в 
шкалу 100-200 (додаток 2), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих кур-
сів за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціаліза-
ції), зазначені в додатку 4 Умов прийому, К1, К2, К3, К4, К5 – невід’ємні ваго-
ві коефіцієнти, що дорівнюють:

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

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

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

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

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

лені за 5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відпо-
відає «9», «5» відповідає «12». (При використанні інших шкал оцінювання по-
рядок перерахунку визначає приймальна комісія ХНМУ). У разі відсутності з 
об'єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню осві-
ту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

7.9. Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у 
міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 
України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за подан-
ням Мінмолодьспорт України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох 
вступних випробувань за вибором вступника.

7.10. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, 
призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідниць-
ких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу останній до-
данок формули розрахунку конкурсного балу встановлюється рівним 10, а 
якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлю-
ється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отри-
мують з Єдиної бази.

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

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

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

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за по-
треби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та 
Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державно-
го демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 02 березня 2016 року № 207.

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

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додат-
ку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органа-
ми реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 
року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням 
і вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в 
електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної до-
відки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Першочерговий коефіцієнт дорівнює 1,05 для осіб, які мають право 
на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчаль-
них закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Зако-
ну України «Про вищу освіту», передбачене Порядком реалізації права на 
першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти 
за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про від-
працювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі місько-
го типу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2018 року № 417, 1,00 - в інших випадках.

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

7.12. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної за-
гальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

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

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої осві-
ти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, 
які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої 
освіти. Голова приймальної комісії ХНМУ затверджує порядок оцінювання 
за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумко-
вого бала.

7.13. Формування рейтингових списків вступників, які вступають на 
основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у 
тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюд-
нення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотри-
мання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням здій-
снюються не пізніше 18:00 26 липня.

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

7.15. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на другий 
курс з нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензованого об-
сягу для здобуття ступеня бакалавра, спеціальність «Технології медичної ді-
агностика та лікування» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина» 
зараховуються результати фахових вступних випробувань з біологічної хімії 
та мікробіології. 

7.16. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на третій 
курс з нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензованого об-
сягу для здобуття ступеня бакалавра, спеціальність «Технології медичної ді-
агностика та лікування» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за спеціальністю «Лабораторна діагностика» зара-
ховуються результати фахового вступного випробування з основ клінічної 
лабораторної діагностики.

7.17. При прийомі на навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалав-
ра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста кон-
курсний бал розраховується – як сума балів за фахові вступні випробування 
з відповідних конкурсних предметів та середнього бала документа (додат-
ка до документа) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста. 

Середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рі-
вень молодшого спеціаліста вноситься до Єдиної бази та обчислюється за 
12-бальною шкалою з округленням до десятих й переводиться в шкалу від 
100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала до-
кумента про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною 
шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 2). Оцінки з документа про освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, які виставлені за 5-баль-
ною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає 
«9», «5» відповідає «12». (При використанні інших шкал оцінювання поря-
док перерахунку визначає приймальна комісія ХНМУ). У разі відсутності з 
об’єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста його се-
редній бал за шкалою від 100 до 200 балів вважається таким, що відповідає 
мінімальному можливому значенню. 

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

7.18. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здо-
буття ступеня магістра, спеціальність «Медсестринство» на основі ступеня 
бакалавра за напрямом підготовки «Сестринська справа» (спеціальністю 
«Медсестринство») зараховуються результати фахового вступного випро-
бування з клінічного медсестринства та вступного іспиту з іноземної мови 
(англійська, німецька, французька).

7.19. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобут-
тя ступеня магістра, спеціальність «Технології медичної діагностики та ліку-
вання» на основі ступеня бакалавра за напрямом підготовки «Лабораторна 
діагностика» (спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування») 
зараховуються результати фахового вступного випробування з клінічної ла-
бораторної діагностики та вступного іспиту з іноземної мови (англійська, ні-
мецька, французька).

7.20. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобут-
тя ступеня магістра, спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на 
основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста) враховуються результати 

фахового вступного випробування з основ фізичної реабілітації, 
вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) 

та додаткового вступного іспиту з основи медичних знань (при вступі на 
основі освітнього ступеня, здобутого за іншою неспорідненою спеціальніс-
тю (напрямом підготовки)).

7.21. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобут-
тя ступеня магістра, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» на осно-
ві здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста) враховуються результати фахового вступного випробування з 
основ педагогіки, вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, 
французька) та додаткового вступного іспиту з української мови за профе-
сійним спрямуванням (при вступі на основі освітнього ступеня, здобутого за 
іншою спеціальністю).

7.22. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобут-
тя ступеня магістра, спеціальність 281 «Публічне управління та адміністру-
вання» на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рів-
ня спеціаліста) враховуються результати фахового вступного випробування 
з основ держави і права, з основ економіки, з основ державного управлін-
ня, вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька), та 
додаткового вступного іспиту з української мови за професійним спряму-
ванням (при вступі на основі освітнього ступеня, здобутого за іншою спе-
ціальністю).

7.23. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спе-
ціальностями «Медсестринство» та «Технології медичної діагностики та лі-
кування» на основі здобутого ступеня бакалавра за відповідною спеціаль-
ністю, конкурсний бал розраховується – як сума балів за фахове вступне 
випробування з відповідного конкурсного предмету, балів за вступний іспит 
з іноземної мови та середнього бала документа (додатка до документа) про 
здобутий ступень бакалавра. 

При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальніс-
тю «Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня бакалавра, 
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), конкурсний бал роз-
раховується – як сума балів за фахове вступне випробування, балів вступно-
го іспиту з іноземної мови та середнього бала документа (додатка до доку-
мента) про здобутий ступень бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста). Обов’язковою додатковою умовою для допуску до учас-
ті у конкурсному відборі при вступі на основі освітнього ступеня, здобутого 
за іншою неспорідненою спеціальністю (напрямом підготовки), є успішне 
проходження додаткового вступного іспиту з основ медичних знань.
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При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальніс-
тю «Освітні, педагогічні науки» на основі здобутого ступеня бакалавра, ма-
гістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), конкурсний бал розра-
ховується – як сума балів за фахове вступне випробування, балів вступного 
іспиту з іноземної мови та середнього бала документа (додатка до докумен-
та) про здобутий ступень бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рі-
вень спеціаліста) та за умови успішного проходження додаткового вступно-
го іспиту з української мови за професійним спрямуванням (при вступі на 
основі освітнього ступеня, здобутого за іншою спеціальністю).

При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальніс-
тю «Публічне управління та адміністрування» на основі здобутого ступеня 
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), конкурсний бал роз-
раховується – як сума балів за фахові вступні випробування з відповідних 
конкурсних предметів, балів вступного іспиту з іноземної мови та середньо-
го бала документа (додатка до документа) про здобутий ступень магістра 
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та за умови успішного про-
ходження додаткового вступного іспиту з української мови за професійним 
спрямуванням (при вступі на основі освітнього ступеня, здобутого за іншою 
спеціальністю).

Середній бал документа про здобутий ступень бакалавра, магістра 
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) вноситься до Єдиної бази 
та обчислюється за шкалою від 100 до 200, або, за умови використання 
12-бальної або 5-бальної шкал, переводиться в шкалу від 100 до 200 ба-
лів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про по-
вну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 
100-200 (додаток 2). При цьому оцінки з документа про освітній ступінь ба-
калавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, які вистав-
лені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», 
«4» відповідає «9», «5» відповідає «12». (При використанні інших шкал оці-
нювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія ХНМУ). У разі 
відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра, магістра 
(спеціаліста) його середній бал за шкалою від 100 до 200 балів вважається 
таким, що відповідає мінімальному можливому значенню. 

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

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

7.25. Програми фахових випробувань, вступних іспитів, структура оцін-
ки та порядок оцінювання, для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, ступеня бакалавра, магістра роз-
робляються і затверджуються головою приймальної комісії ХНМУ не пізніше 
ніж за три місяці до початку прийому документів. 

7.26. Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань, 
обов'язково оприлюднюються на веб-сайтах ХНМУ. У програмах мають міс-
титися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підго-
товленості вступників. 

7.27. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випро-
бування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено ба-
лами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, 
а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому до-
кументів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному 
відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допус-
кається. 

7.28. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурс-
них показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі. Результа-
ти вступних випробувань оприлюднюються не пізніше наступного робочого 
дня після проведення вступного випробування шляхом розміщення на ін-
формаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті ХНМУ. Порядок про-
ведення вступних випробувань (вступних іспитів, фахових випробувань) ви-
значається Положенням про письмове комплексне вступне випробування 
за тестовими технологіями у ХНМУ в 2019 році, яке затверджується наказом 
ректора ХНМУ.

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

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

7.31. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових 
випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються в 
приміщеннях приймальні комісії не менше одного року, після чого знищу-
ються, про що складається акт.

7.32. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішньо-
го незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальні комісії, 
після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносять відповідні зміни в до-
кументацію, перераховують конкурсний бал.

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА 

ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ   

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

 зарахування за співбесідою; 
 участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.
Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти в ХНМУ за кошти дер-

жавного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок цільових піль-
гових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є:

 зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця держав-
ного замовлення;

 переведення на вакантні місця державного замовлення осіб у по-
рядку, передбаченому цими Правилами та Умовами прийому, якщо вони за-
раховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або 
фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію;

 переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кре-
дитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані 
на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

8.2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі по-
зитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зара-
хування:

 особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10–14 
статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»;

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

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксо-
вану (закриту) конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця дер-
жавного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на 
участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб»). 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за ре-
зультатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання 
ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за дер-
жавним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 20 липня. Вступники, 
які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця 
державного замовлення до 10:00 22 липня, а також подати письмову заяву 
про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування 
цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізні-
ше 15:00 22 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замов-
лення виключаються впродовж 22 липня.

8.3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 
зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за 
кожний з них не менше ніж встановлений ХНМУ мінімальний рівень допуска-
ються до участі в конкурсному відборі: 

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

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

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результата-
ми вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 
2018-2019 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017 - 
2019 років - з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо 
такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (за-
криту) конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в 
межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в за-
яві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переве-
дення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального за-
мовлення»).

8.4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 
зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за 
кожний з них не менше ніж встановлений ХНМУ мінімальний рівень допуска-
ються до участі в конкурсному відборі: 

 особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному 
центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 
році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість ство-
рення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної 
комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою пер-
винної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про ство-
рення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього неза-
лежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року 
№ 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюван-
ні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патоло-
гічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря 
регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і 
печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного 
витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному цен-
трі оцінювання якості освіти). 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступ-
них іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 
року з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017– 2018 ро-
ків – з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі 
особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) 
конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах 
квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазна-
чено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізич-
них та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення 
в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замов-
лення»). 

8.5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 
зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє неза-
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лежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання 
кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений ХНМУ мінімаль-
ний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі: 

 особи, які в 2019 році не брали участі в основній чи додатковій се-
сіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 
предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазна-
ченого в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути пе-
решкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвер-
дженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 
здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в 
Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837 (за умови 
подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, 
зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 
«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних 
іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалід-
ність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 
за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступ-
них іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали 
участі в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінюван-
ня 2019 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 років 
з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017 - 2019 років - з 
інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи 
допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) кон-
курсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах кво-
ти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: 
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/
або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в меж-
ах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

8.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 
зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє неза-
лежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання 
кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений ХНМУ мінімаль-
ний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

 особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) по-
чинаючи з 01 грудня 2018 року включно;

 громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню 
освіту за кордоном. 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результа-
тами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (резуль-
тати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав 
зовнішнє незалежне оцінювання). 

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

8.7. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурс-
ному відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за ра-
хунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної се-
редньої освіти відповідно до пунктів другого - п’ятого цього розділу і не були 
зараховані на місця державного замовлення, мають право брати участь у 
конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 

8.8. Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлен-
ня в порядку, передбаченому цими Правилами прийому та Умовами прийо-
му, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування 
на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію: 

1) діти із сімей:
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ Укра-

їни, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній 
операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України;

осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до 
забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення захо-
дів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у 
тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали без-
вісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції, 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луган-
ській областях (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи без-
посередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утво-
рені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та те-
риторіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли вна-
слідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її прове-
дення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції 
у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі фор-
мування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії 
та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та 
правоохоронних органів;

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утво-
рені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, тери-
торіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі форму-
вання не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії 
та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та 
правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час вико-
нання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної 

операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та 
іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуван-
нями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в райо-
нах антитерористичної операції у період її проведення;

військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та праців-
ників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої роз-
відки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослуж-
бовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу 
підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерорис-
тичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького скла-
ду, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охоро-
ни, Держспецзв'язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, 
інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні 
її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористич-
ної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечен-
ня національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснен-
ня зазначених заходів, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпо-
середньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведен-
ня, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у 
період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Фе-
дерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 
перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначе-
них заходів, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, ор-
ганізацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної 
операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення про-
ведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період 
її проведення у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у До-
нецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії 
чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

2) діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержано-
го в період участі в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил);

3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а 
також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території ін-
ших держав під час цих дій та конфліктів;

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбов-
цем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час 
виконання ним обов'язків військової служби.

8.9. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлен-
ня в порядку, передбаченому цими Правилами та Умовами прийому, якщо 
вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкри-
ту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію:

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

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

 діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 
учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно 
до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за-
хисту»;

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

 особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсно-
му відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за раху-
нок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної се-
редньої освіти відповідно до пунктів другого-п’ятого цього розділу і не були 
зараховані на місця державного замовлення (крім випадку, коли у відповід-
них заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість 
переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіональ-
ного замовлення»).

8.10. Можуть бути переведені на місця за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів (за наявності), у порядку, передбаченому законодав-
ством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб:

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

 діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО 

ЗАРАХУВАННЯ 

9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 
послідовності:
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 вступники, які мають право на зарахування за результатами співбе-
сіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

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

 вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 
9.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами спів-

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

говий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом – від більшого до меншого;
за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освіт-

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

не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, 
приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі ана-
лізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

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

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

пропозицій, що використовують пріоритетність); 
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за кво-

тою-1 (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень).
9.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної 

бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ХНМУ. Заклади ви-
щої освіти замість оприлюднення на офіційних веб-сайтах поточних рей-
тингових списків вступників можуть надавати посилання на своїх офіційних 
веб-сайтах на відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній сис-
темі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних Єдиної 
бази.

9.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти дер-
жавного бюджету (за державним замовленням) за кожною конкурсною про-
позицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної бази, пе-
ревіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та 
дотримання передбачених цими Правилами прийому та Умовами прийому 
вимог щодо формування списків, у тому числі вимог Матеріалів для роз-
робки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державно-
го та регіонального замовлення в 2019 році (далі - Матеріали для розробки 
технічного завдання), наведених у додатку 6 до Умов прийому, та затвер-
джуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розмі-
щення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті ХНМУ 
відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил прийому.

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

9.6. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на 
здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацев-
тичного або ветеринарного спрямування) на основі повної загальної серед-
ньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти) формується в Єдиній 
базі на основі конкурсних балів, пріоритетностей та впорядкування рейтин-
гового списку вступників з урахуванням загальних, максимальних обсягів, 
кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути ре-
комендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазна-
чених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, 
хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються 
за державним (регіональним) замовленням, відповідно до його конкурсно-
го бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення бюджет-
них місць формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного за-
вдання. 

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

Під час оновлення списків рекомендованих до зарахування на сту-
пінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного 
спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціа-
ліста незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування нада-
ються вступникам, зазначеним у пункті 8.7. розділу VIII цих Правил прийому, 
якщо вони допущені до конкурсного відбору. 

9.8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зара-
хування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах при-
ймальних комісій ХНМУ.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування та-
кож розміщується на веб-сайті ХНМУ, а також відображається у кабінеті 
вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись по-
відомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ

10.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та 
беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після 
прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зараху-
вання відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил прийому або 

відповідно до нього, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця 
державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освіт-
ній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зо-
внішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених 
цими Правилами та Умовами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії 
ХНМУ. Подані оригінали документів зберігаються в університеті протягом 
усього періоду навчання. Вступник, у якого після подання заяви, але до ви-
конання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім'я, по батькові, до-
датково особисто пред'являє приймальній (відбірковій) комісії ХНМУ свідо-
цтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни 
та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про 
які вносяться до Єдиної бази. Особи, які подали заяви в електронній формі, 
крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною 
комісією. 

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

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

10.3. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та 
беруть участь у конкурсному відборі на місця навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб, після прийняття приймальною комісією рішення про 
рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі 
V цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимо-
ги для зарахування на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфі-
каційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалеж-
ного оцінювання, та/або інших документів, передбачених цими Правилами 
прийому та Умовами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ. 
Подані оригінали документів зберігаються в університеті протягом усього 
періоду навчання. Вступник, у якого після подання заяви, але до виконан-
ня вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатко-
во особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії ХНМУ свідоцтво 
про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та 
виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які 
вносяться до Єдиної бази. Особи, які подали заяви в електронній формі, 
крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною 
комісією. 

КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступни-
кам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлен-
ня, передбачених розділом X цих Правил прийому. 

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

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

11.3. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступни-
кам, які не виконали вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб і надає рекомендації вступникам наступним за рей-
тинговим списком.

За наявності вакантних місць навчання за кошти фізичних та/або юри-
дичних осіб після завершення строку виконання вимог для зарахування на 
ці місця відповідно до розділу V цих Правил прийому Приймальна комісія 
ХНМУ може подовжити терміни виконання вступниками вимог для зараху-
вання та зарахування на місця навчання за кошти фізичних та/або юридич-
них осіб, але не пізніше чим до 30 вересня 2019 року.

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

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

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

11.6. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для кон-
курсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у меж-
ах ліцензованих обсягів розробляється закладами вищої освіти та надаєть-
ся за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники під час зарахування 
на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення 
строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму здо-
буття освіти на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за умови наяв-
ності результатів необхідних вступних випробувань та за наявності вакант-
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них місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви). Вступники під 
час зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб піс-
ля закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність 
та форму здобуття освіти на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за 
умови збігу конкурсних предметів та за наявності вакантних місць ліцензо-
ваного обсягу шляхом перенесення заяви). 

ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 

ОСІБ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ

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

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

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

особи, які зазначені в пункті 8.8. розділу VІІІ цих Правил прийому, неза-
лежно від конкурсного бала;

особи, які зазначені в пункті 8.9. розділу VІІІ цих Правил прийому, у разі, 
якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (міні-
мального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на 
місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загаль-
ним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 9.6. розділу ІХ цих Пра-
вил прийому) не більше ніж на 15 балів;

Якщо особи, які не завершили навчання за кошти державного або регі-
онального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за пев-
ним ступенем вищої освіти та отримали рекомендацію до зарахування на 
місця державного замовлення у порядку, передбаченому пунктом 9.6. роз-
ділу IX цих Правил прийому, однак не приступили до навчання у зв’язку з не-
можливістю відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, 
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку 
відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на 
оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658, на вивільнені у такому по-
рядку вакантні місця державного замовлення можуть бути переведені на-
ступні за рейтингом особи, що не отримували рекомендацій до зарахування 
на місця державного замовлення.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначе-
них в абзацах другому, третьому цього пункту, проводиться за відсутності 
непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови 
від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинго-
вому списку в межах кожної із зазначених категорій.

Не допускається переведення на вакантні місця державного замовлен-
ня осіб, які відмовились від рекомендації на бюджетні місця, що були надані 
в порядку адресного розміщення бюджетних місць в поточному році, а та-
кож у разі невиконання вимог для зарахування на місця державного (регіо-
нального) замовлення у терміни, встановлені розділом V цих Правил при-
йому.

12.4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на 
вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому, 
третьому пункту 12.3. цього розділу, ХНМУ використовує для цього вакантні 
місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а за їх від-
сутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми здобуття освіти (після 
переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у 
пункті 12.3. за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про 
що негайно повідомляє відповідному державному замовнику.

Невикористані після цього місця державного замовлення вважають-
ся такими, що не розміщені в ХНМУ. Університет повідомляє державному 
замовнику про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм 
здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переве-
дення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці 
третьому пункту 12.3. цього розділу, ХНМУ надсилає державному замовни-
ку запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок 
повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна ко-
місія державного замовника. 

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС, 

ЗАРАХУВАННЯ ЗА РАХУНОК ЦІЛЬОВОГО ПІЛЬГОВОГО ДЕРЖАВНОГО 

КРЕДИТУ

13.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ХНМУ 
на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчан-
ня з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на ін-
формаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті ХНМУ у вигляді спис-
ку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил прийому або 
відповідно до нього.

13.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може 
бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку 
вступника, передбачених пунктом 15.5 розділу XV цих Правил прийому.

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

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

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

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня 2019 року, 
при цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до 
Єдиної бази до 18:00 19 вересня 2019 року.

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

Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінан-
суються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, 
зазначені в пункті 8.10. розділу VIII цих Правил прийому. Іншим категоріям 
вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються 
за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі від-
сутності осіб зазначеної вище категорії або їх письмової відмови від таких 
місць. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПІД ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ ПРИЙОМУ ДО ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

15.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 
представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного 
засобу масової інформації) за умови їх акредитації у приймальній комісії 
ХНМУ.

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

15.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства осві-
ти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою 
приймальних комісій ХНМУ. Громадські організації, яким таке право надано 
Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання при-
ймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані ство-
рити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх 
засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з до-
кументами, що надаються членам приймальної комісії. 

15.3. ХНМУ зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників 
з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акре-
дитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програ-
ми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому 
за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціаль-
ністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому чис-
лі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються 
на веб-сайті ХНМУ не пізніше робочого дня, наступного після затверджен-
ня/погодження чи отримання відповідних відомостей. 

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

15.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недо-
стовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на за-
рахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в 
учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про 
проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасу-
вання наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

15.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг 
місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за 
спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми про-
грамами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх ре-
комендації до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здій-
снюється інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази через 
розділ «Вступ» веб-сайту Єдиної бази за адресою https://vstup.edbo.gov.
ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладе-
них власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністрато-
ром Єдиної бази).

15.7. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікуєть-
ся Міністерством освіти і науки України не менше двох разів протягом пері-
оду прийому заяв та документів. 

61022, м. Харків, пр. Науки, 4

тел. (057) 707-73-28, (057) 705-07-20 

meduniver@knmu.kharkov.ua

www.knmu.kharkov.ua
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Студенти Харківського на-
ціонального медичного універ-
ситету дебютували на Першо-
му весняному благодійному 
балі «Оскар ХНМУ». 

Крім студентів ХНМУ, до 
свята весни й добра приєдна-
лися студенти та адміністра-
ція Харківського національного 
університету внутрішніх справ, 
а також курсанти й адміністра-
ція Національної академії наці-
ональної гвардії України.

Наші учасники протягом 
двох місяців сумлінно відвіду-
вали репетиції, відточували 
свою майстерність у кожному 

«па» під керівництвом талановитих хореографів. Результатом 
стало неймовірне свято краси та грації, проте головне – благо-
родна мета балу, яке полягає в тому, щоб подарувати добро та 
надію на світле майбутнє маленьким пацієнтам: всі зібрані кошти 
будуть передані в 16-у міську дитячу лікарню до відділення дитя-
чої гематології.

Â³êòîð Øàïîøíèê, ãîëîâà Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ СТУДЕНТА

ДОСЯГАТИ НОВИХ ВИСОТ – ДУЖЕ ПРОСТО!
Урочистості та святковий концерт, присвячені Міжнародному дню студента, відбули-

ся в Харківському національному медичному університеті. 
Міжнародний день студента став приводом для вшанування студентів, які відзначи-

лися досягненнями в навчанні, науці, спорті, творчості та активній громадській діяльнос-
ті. Відкрив захід ректор ХНМУ Володимир Лісовий, який зазначив, що для нашого уні-
верситету – це подвійне свято, адже саме 17 листопада 1804 року вийшов наказ щодо 
створення харківської вищої медичної школи, яка була відкрита у січні 1805 року й вва-
жається сьогодні найстарішою в країні. Під час заходу відбувся святковий концерт, про-
тягом якого керівництво вишу нагородило студентів, які стали найкращими в різних но-
мінаціях. Вітаємо всіх студентів, що відзначилися своїми досягненнями, та бажаємо їм 
подальших успішних звершень і здійснення найзаповітніших бажань!

БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ 

«ОСКАР ХНМУ»

МЕДИЧНИЙ ТУРНІР BATTLEMED – ДЛЯ КМІТЛИВИХ ТА ДОПИТЛИВИХ
У стінах ХНМУ започатковано масштабну подію – медичний турнір 

BattleMed-II. Упродовж трьох днів 11 команд з різних ЗВО ведуть запеклу бо-
ротьбу за призові місця. 

Перший турнірний день відкрив для учасників 10 квест-кімнат, де вони 
повинні були протягом 10 хвилин знайти рішення. 

Другого турнірного дня рада СНТ підготувала для команд вже нові завдан-
ня, які дозволили випробувати всі навички та вміння учасників на практиці.

Останній день видався не менш насиченим, адже у першій половині дня 
учасники мали змогу проаналізувати свої відповіді та дізнатися правильні. У 
другій половині дня відбулася церемонія нагородження. 

Дякуємо всім учасникам за таку запеклу боротьбу у змаганнях, віддачу 
та тепло! Сподіваємося, що ряди турнірців будуть лише поповнюватися, а 
Рада СНТ для цього докладатиме ще більше зусиль. Зустрінемося наступно-
го року вже на «BattleMed-III». 

Îëåñÿ Ïëºõîâà, ãîëîâà Ðàäè ñòóäåíòñüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ СТУДЕНТА

Волонтери медичного 
університету вже не перший 
рік присвячують свій час та 
сили допомозі дитячим бу-
динкам, хоспісам, відділен-
ням лікарень. На сьогодніш-
ній день головними «базами» 
волонтерської діяльності є 
«Будинок дитини № 3» та ди-
тячий хоспіс. Показниками 
прихильності та ефективнос-
ті, як завжди, є чіткі цифри: 
більше сотні відвідувань за 
три роки, п'ятнадцять візитів 
лише у минулому навчально-
му семестрі, наданої матері-
альної допомоги (як речами, 
іграшками, фруктами, так і 
медикаментами) більш ніж 
на 500 грн на місяць.

Доки «Era Caritas» працює, можна бути впевненими, що щи-
рим, милосердним та ініціативним серцям завжди буде, де роз-
критися.

Ðóñëàí Êóðáàíîâ, êîîðäèíàòîð ñåêòîðó «Era Caritas»

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

МИЛОСЕРДНІ СЕРЦЯ

У медичному виші щорічно проходить церемонія прийняття військової присяги на вірність 
українському народові, яку складають хлопці та дівчата двох профільних ЗВО країни: Харків-
ського національного медичного університету та Національного фармацевтичного універси-
тету.

Урочистий захід проходить біля пам’ятного знака студентам та співробітникам ХМІ, які загинули під 
час військових конфліктів.

Сучасний офіцер має вдосконалювати знання й уміння, про що нагадують слова генерала Михай-
ла Драгомирова: «Офіцер повинен безперервно і постійно працювати, якщо він хоче бути гідним свого 
звання». 

Çà ³íôîðìàö³ºþ ñàéòó ÕÍÌÓ

ПРИСЯГА

НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХНМУНАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХНМУ

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

Çàñíîâíèê – Êîëåêòèâ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñè òåòó.

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

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

www.knmu.kharkov.ua

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 19.04.2019. Ôîðìàò 60 õ 90/4.
Ïàï³ð îôñåòíèé. Ãàðí³òóðà Pragmatica. Äðóê îôñåòíèé.
Óìîâ. äðóê. àðê. 8. Îáë.-âèä. àðê. 8,5.
Òèðàæ 500 ïðèì. Çàì. ¹ 4/19.
Âèäàííÿ ï³äãîòîâëåíî òà íàäðóêîâàíî
ó ÒÎÂ ÂÏÏ «Êîíòðàñò».
61166, ì. Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 40,
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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

УНІВЕРСИТЕТСЬКА БІБЛІОТЕКА – НАДІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Й ТВОРЧИЙ МАЙДАНЧИК

СЛОВО ВИПУСКНИКА

СТО ВІДСОТКІВ ПОЗИТИВНИХ ЭМОЦІЙ!

Забезпеченням інформаційної складової навчально-вихов-
ного та науково-дослідного процесів університету опікується На-
укова бібліотека, фонд якої складає майже 1 млн примірників.

Для читачів діє розгалужена мережа пунктів обслуговування: 
5 абонементів, де можна взяти літературу додому, 14 сучасних чи-
тальних залів та залів для самостійної роботи, для студентів орга-
нізовано коворкінг: загальна кількість посадкових місць – 680, зали 
оснащено сучасною комп’ютерною, копіювальною та мультиме-
дійною технікою; навчальному процесу на кафедрах сприяє робо-
та 10-ти бібліотечних пунктів, автоматизовані всі основні процеси, 
локальна мережа бібліотеки налічує 215 ПК, діє зона Wi-Fi.

Наукова бібліотека має власний Web-сайт http://libr.knmu.

edu.ua, який поєднує інформаційні, пошукові, освітні, навігацій-
ні функції, завдяки змістовному наповненню, регулярному онов-
ленню є авторитетним і надійним джерелом інформації. Електро-
нний каталог та Репозитарій ХНМУ з навчальними й науковими 
матеріалами доступні в режимі 24/7. Корисними і цікавими є 
спеціалізовані БД: Книжкові пам’ятки, е-Періодика, Інтернет-

ресурси; проблемно-орієнтовані БД: Здоров’я здорових, Мі-
ніінвазивні втручання, Серцево-судинні захворювання, Вірус-
но-бактеріальні інфекції, Доказова медицина, Недуги «великих» 
(повнотекстова), Військова медицина.

Наукова бібліотека представлена у соціальних мережа 
Facebook, Instagram, YouTube.

Представники студентського самоврядування постійно зби-
раються за круглим столом «Бібліотека і студентство: діало-

ги» і обговорюють різні актуальні питання: моніторинг якості та 
ефективності інформаційного забезпечення освітнього процесу, 
обслуговування студентів у бібліотеці, сприяння академічній до-
брочесності, визначення інформованості про плагіат та його за-
побігання, організація інтелектуального дозвілля тощо.

Наукова бібліотека є платформою для вираження творчих до-
робок студентів: проводяться виставки образотворчого мисте-
цтва, літературні вечорниці з циклу «Вишукана словесність 

ХНМУ», онлайн-конкурси та багато іншого.
Наукова бібліотека видає власний бюлетень «Бібліотера-

певт», на його сторінках співробітники і студенти нашого універ-
ситету представляють свої прозові та поетичні твори, образот-
ворче та прикладне мистецтво, фотороботи.

Невід’ємною часткою роботи є пропагування здорового спо-
собу життя не тільки серед студентської молоді, а й серед всіх 
верств університетської громади.

Наукова бібліотека підтримує волонтерський рух універси-
тету – реалізує власний благодійний проект «Світ у дитячих 

долоньках», метою якого є допомога в організації дозвілля й 
творчості дітей, що потребують особливої уваги, в першу чергу па-
цієнтів онкологічних відділень та вихованців дитячих будинків. До 
цього проекту приєднались студенти й співробітники університету.

«Хотелось бы сказать спасибо всем преподавателям и со-
трудникам университета, потому что каждый сыграл свою роль 
в процессе нашего обучения. Конечно, значимость роли каждо-
го различная, но важны все люди: скажу аллегорично – без од-
ной маленькой шестеренки весь механизм мог бы не заработать. 
Сегодня я доволен на 100%, на положительных эмоциях. Мне 
нравилось учиться в нашем университете. Абитуриентам хочу 
пожелать, чтобы они смогли решить те вопросы, которые не по-
лучилось решить нам, чтобы они сохранили наследие и хорошие 
традиции нашего университета, а главное, настойчивости, чело-
веколюбия и гуманизма». 

Âëàäèñëàâ Âåëåíòååíêî, 
II ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò

«Эмоции сегодня – это радость, облегчение, потому что мы 
смогли, мы это сделали. Хотелось бы сказать спасибо любимым 
преподавателям – мы очень благодарны им за те знания, которые 
они нам дали, мы вдохновлены и будем стараться оправдать до-

верие, а знания применить на практике. Абитуриентам хотели бы 
пожелать сил, терпения и вдохновения, чтобы они верили в свою 
профессию, потому что учиться сложно, работать будет еще 
сложнее, поэтому надо любить свое дело».

Âèêòîðèÿ Êîçêà, Òàòüÿíà Ìîøà, Ìàðèÿ Øàïîøíèêîâà, 
ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

«Ми щасливі та задоволені: 6 років – це було дуже довго. Спа-
сибі за теоретичні знання, які нам дав університет, а практичні на-
вички зазвичай отримують здебільшого на роботі. Абітурієнтам 
ми б порадили робити усвідомлений вибір, а щоб не обирати 
«кота в мішку», треба ще до вступу до вишу відвідати лікарню, по-
цікавитися, як там працюють медики, і тільки якщо сподобаєть-
ся, свідомо йти в медичний університет, аби потім на VI курсі не 
жаліти». 

Àíàñòàñ³ÿ Øàáàò³íà, Íàçàð³é Çáîðîâñüêèé, 
Äàðüÿ Ïðèõîäüêî, Îëåã Íåñòåðîâ, 

I ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
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