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УСПІШНИЙ СТАРТ У ГІДНЕ МАЙБУТНЄ
Шановні абітурієнти! Професійний
шлях будь-якої людини починається з непростого й дуже відповідального вибору вищого 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 суворий, але, безумовно, дуже цікавий! Навчатися в медичному університеті
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 самовідданості. Своєю щоденною працею лікар наочно показує, що таке справжня відданість своїй
справі, самовідданість, людинолюбство.
Якщо ви відчуваєте в собі глибоку потребу служити людям, ця професія для вас.
Харківський національний медичний
університет – інноваційний навчальний
заклад, що має славну історію й продовжує динамічно розвиватися. Уже більше
двохсот років наш університет виховує
висококласних фахівців, справжніх професіоналів своєї справи, що успішно працюють на благо розвитку медичної науки
й практичної охорони здоров'я. У нашому ВНЗ ви отримаєте не тільки фундаментальну теоретичну підготовку, але й
безцінні практичні навички, що стане запорукою вашого подальшого вдосконалювання у вибраній професії.
Медичний університет приваблює
здібних, активних, охочих отримати міцні знання молодих людей. Сьогодні у
виші сформована гідна матеріально-технічна база, високий науковий і кадровий
потенціал, отримують розвиток сучасні
інформаційні технології. 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 отримати
спеціальність, але й корисно проводити
вільний час. Ми зацікавлені в тому, щоб
кожний випускник відрізнявся високим
інтелектом і яскравою індивідуальністю.
Тільки за таких умов можна стати лідером, домогтися успіхів у своїй професії
й житті.
Про привабливість нашого вишу наочно свідчить велика географія його студентів: на сьогодні в стінах ХНМУ навчаються понад 7000 студентів, інтернів,
магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, серед яких понад 3 тис.
іноземних громадян з 72 країн світу. Найважливішим показником навчального
закладу є якість підготовки його випускників. І тут нам є чим пишатися! 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 індивідуальність, то саме на вас чекає
Харківський національний медичний 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 учені ступені й звання, є магістратура й
аспірантура.
2. Навчання
студентів
ХНМУ
здійснюється на 70 кафедрах, більше половини з яких розташовані на базах лікарень і поліклінік м. Харкова, де
працюють висококваліфіковані й досвідчені викладачі.
3. Студенти беруть участь у науково-дослідній роботі на більшості
кафедр університету. Доброю традицією студентського наукового товариства стало проведення щорічних конференцій з публікацією підсумків
досліджень молодих учених.
4. В університеті вибудувана
система безперервної освіти, що
включає профільну роботу зі школярами, систему додаткової професійної
освіти з перепідготовки й підвищення
кваліфікації фахівців.
5. Гарантоване працевлаштування, тому що підготовка всіх фахівців ведеться за спеціальностями, необхідними в тій або іншій галузі медицини.
6. Високий рівень підготовки фахівців перевірений часом: випускники університету працюють на посадах
керівників і висококваліфікованих фахівців в Україні й за кордоном.
7. Надання місця в гуртожитку
всім іногороднім першокурсникам.
8. Цікаве студентське життя: наукові товариства, клуб із численними
творчими колективами, спортивний
клуб, клуб інтелектуальних ігор, КВК,
конкурси, концерти.
Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé

«ОСВІТА ТА КАР’ЄРА»

ВІДЗНАКИ ХНМУ
6–8 квітня у Києві відбулися щорічні міжнародні спеціалізовані виставки «Освіта за кордоном» та «Освіта та кар’єра – 2017».
Українську частину виставок представили провідні державні та недержавні вищі навчальні заклади, серед яких і Харківський національний медичний
університет. Наш виш традиційно продемонстрував
свої здобутки та отримав відзнаки: гран-прі «Досягнення у працевлаштуванні випускників ВНЗ» та почесне звання «Лідер вищої світи України».
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ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ
На посвящение в студенты мы пришли в хорошем настроении. Поступить было сложно, ведь конкурс в медицинский университет – один из
самых
высоких.
Все, у кого были
хорошие баллы –
прошли. Мы пришли на этот торжественный праздник
в большом волнении.
У меня в семье
никто с медициной
не связан, но профессию врача я выбрала осознанно, и за последние два года я окончательно убедилась в правильном выборе.
Ñîôèÿ Øâèä (Áàëàêëåÿ), ²²² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
Я очень рада, что поступила именно в медицинский университет, очень хочу стать врачом. Я из династии врачей, и хочу продолжить ее. Надеюсь, что наш коллектив будет одной большой
семьей, и мы в таком же составе будем сидеть через 6 лет в этом
зале, только уже умные, с дипломами, и счастливые.
Ëèäèÿ Ìîèñååíêî, IV ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
Я пришла в боевом настроении, готова учиться и благодарна за предоставленную возможность получить профессию врача. Рада, что нахожусь здесь и уже познакомилась с хорошими
людьми.
В роду у меня медиков не было, и я здесь как
первооткрыватель. Хотя поначалу родные меня отговаривали,
но я все-таки решительно настроена стать врачом. Специализацию пока еще не выбрала, но точно пойду на лечебный факультет, возможно, остановлюсь на патологической анатомии – там
менше нервов.
Àííà Ìîìîò (Êðàñíîêóòñêèé ð-í), ²² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
Я выбрал медицину, чтобы продолжить семейную династию
врачей, а Харьковский национальный медицинский университет,
потому что считаю его лучшим в нашем городе.
Âàäèì Ãðèùåíêî, ² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
Я выбрала этот университет, потому что люблю свой родной
Харьков, а стоматологом хотела быть с детства, хотя в семье нет
стоматологов.
Настроение праздничное, я очень довольна. Сложно было
писать ВНО, но хорошие баллы позволили мне поступить на бюджет.
Þëèÿ Ìàðêåâè÷, ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Я выбрала Харьковский национальный медицинский университет, потому что это старейший медицинский вуз Украины. Стоматологом мечтала стать с 3 лет, когда меня впервые повели к
зубному врачу и мне это понравилось. Мне уже 17 лет, и эта мечта все еще со мной.
От учебы ожидаю положительных эмоций, хороших преподавателей и верных друзей.
Äàðüÿ Áîáóõ, ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

ПОРАДИ ВИПУСКНИКА

ВАМ БУДЕ ВАЖКО!
«Коли мені важко, я завжди нагадую собі про те,
що якщо я здамся, краще не стане…»
Пам’ятаю, шість років тому я сиділа в цій залі, десь там, на
останніх рядах, і тренувалась швиденько одягати халат перед
клятвою. Думаю, ви теж сьогодні пережили такі репетиції! Які ми
тоді всі перелякані були, а наша староста в цей день прийшла з
великою гелієвою кулькою, щоб не розгубити своїх підопічних.
Я вам зараз дуже заздрю. Заздрю і ревную до свого рідного
університету. У вас попереду неймовірний період, який переверне ваше життя з ніг на голову. Ви станете іншими людьми, навчитеся думати інакше. Так, звичайно, буде важко. Іноді дуже важко. У якісь моменти захочеться все закинути і бігти, бігти подалі.
Проте, переступивши один раз поріг медичного вишу, від нього
вже не позбутись. І повірте, всі незгоди виглядають дріб’язком
порівняно з тим, що ви для себе знайдете в цих стінах.

Äàð’ÿ Êóçíºöîâà, ë³êàð-³íòåðí

СЛОВО ПЕРШОКУРСНИКА
Сьогодні ми вже гордо і впевнено кажемо: «Ми — студенти
Харківського національного медичного університету». Здійснилася наша давня дитяча мрія — стати лікарями!

Найголовнішим у житті я завжди вважала бути порядною,
вихованою людиною, яка поважає такі поняття, як «гідність»,
«етика», «мораль» – усе те, що характеризує справжнього лікаря. І хто б і що б там не говорив про те, що фраза про великий і
святий обов’язок рятувати людські життя є лише пишномовними
словами, але вона повністю відповідає моєму духові та життєвим
настановам.
Íàòàëÿ Êâ³òàíîâà, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
Вважаю великим щастям, що я став студентом саме ХНМУ,
який має більш як двохсотрічну історію.
У нашому місті багато вишів, але лише одиниці дають справді класичну освіту, перейняту традиціями поколінь, серед них –
Харківський національний медичний університет. Мій вибір був
обумовлений ще одним чинником: як патріот свого прекрасного міста не бачу жодних підстав здобувати освіту поза межами
Харкова.
Êèðèëî Âåðáåöüêèé, ² ìåäôàêóëüòåò

КРІЗЬ ЧАС І ПРОСТІР НАВЧАННЯ

ВИБІР, ГІДНИЙ ГЛИБОКОЇ ПОВАГИ
В актовому залі Харківського національного медичного університету відбувалося хвилююче свято для першокурсників –
посвята в студенти, приурочена до традиційного Дня знань. Цей
день запам’ятається першокурсникам усмішками батьків і нових
друзів-одногрупників, щирими напутніми словами поважних гостей та знаних професорів медичного вишу.
Найбільш урочистим моментом
свята стала клятва першокурсника,
яку зачитав зі сцени
студент ІІ медичного факультету. Під
звуки «Гаудеамусу»
першокурсники, які
тепер повноцінно
влилися в студентську громаду, одягли білі халати –
символ майбутньої
професії.
З цього моменту учорашні абітурієнти стали студентами Харківського
національного медичного університету. Вони зробили
непростий
вибір,
проте гідний глибокої поваги. Від цього дня нова когорта студентів уже повною мірою не належатиме
собі – відтепер їх життя присвячене порятунку людей. Ми впевнені, вони стануть кваліфікованими фахівцями та справжніми
лікарями!
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ВИТЯГ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ
до Харківського національного медичного університету
в 2017 році
Провадження освітньої діяльності у Харківському національному медичному університеті (далі ХНМУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, серія АЕ №636446 від 04.06.2015 року, (термін дії ліцензії вказаний у додатках до ліцензії), Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу
ХНМУ, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 11.12.2015р, Наказу Міністерства освіти і науки України від 30.06.2016 року № 1397л «Про ліцензування
освітньої діяльності».
Правила прийому до Харківського національного медичного університету в 2017 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією ХНМУ (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 13.10.2016 № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. У цих Умовах терміни вживаються в таких значеннях:
адресне розміщення державного замовлення – надання вступнику на
денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти
рекомендації до зарахування за найвищою із зазначених ним пріоритетностей
заяв, за якою він потрапляє в число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця навчання за державним та регіональним замовленням, відповідно до його конкурсного бала;
відбіркова комісія – структурний підрозділ приймальної комісії, який виконує її окремі функції в структурному підрозділі вищого навчального закладу
або у відокремленому структурному підрозділі вищого навчального закладу;
відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається в межах між мінімальним та максимальним обсягами державного
замовлення;
вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування, презентації дослідницьких пропозицій
чи досягнень тощо;
вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета;
вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до вищого навчального закладу;
Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина
база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
закрита конкурсна пропозиція (закритий конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним
або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);
квота-1 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних
пропозицій) або загального обсягу місць державного або регіонального замовлення (для закритих конкурсних пропозицій), яка може бути використана
для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів;
конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу вищого навчального закладу,
структурного підрозділу вищого навчального закладу, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження вищого навчального закладу)
для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям
підготовки, одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов,
музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс,
строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньокваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, закриті та небюджетні конкурсні
пропозиції;
конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються
відповідно до цих Правил та Умов прийому; конкурсний бал для конкурсного
відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та
ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти обчислюється з урахуванням регіонального, галузевого, територіального та першочергового коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001;
конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої
освіти незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел
фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в
разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників відповідно до цих Правил та Умов прийому (на конкурсній основі);
конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до
вищого навчального закладу;
максимальний обсяг державного замовлення – максимальна кількість
вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яким може бути надано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення;
мінімальний обсяг державного замовлення – мінімальна кількість
вступників, які можуть бути рекомендовані на відкриту конкурсну пропозицію;
небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не
надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;
право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу на основі повної загальної середньої освіти за квотою-1, що реалізується відповідно
до цих Правил та Умов прийому;
право на першочергове зарахування право вступника, передбачене
законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу за
державним або регіональним замовленням за спеціальностями галузей знань
01 «Освіта» та 22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості і селищах міського типу, що
реалізується відповідно до цих Правил та Умов прийому;
пріоритетність – визначена вступником під час подачі заяв черговість
заяв (від 1 до 9, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір відкритих та закритих конкурсних пропозицій для зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фар-

мацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної
середньої освіти за державним або регіональним замовленням;
рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно
до цих Правил та Умов прийому;
співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку
рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів),
за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;
технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом
про допущену технічну помилку;
широка конкурсна пропозиція (широкий конкурс) – сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними вищими навчальними закладами широкого обсягу державного або регіонального
замовлення для прийому вступників на місця навчання за державним або регіональним замовленням на певну спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання. Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої
конкурсної пропозиції;
широкий обсяг (суперобсяг) державного замовлення – кількість місць
на відкриті конкурсні пропозиції, які складають широку конкурсну пропозицію,
на які може бути надано рекомендацію для зарахування на місця державного
замовлення;
фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на
основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що
здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної
програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.
II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
2.1. Харківський національний медичний університет оголошує прийом на
підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії за спеціальностями (спеціалізаціями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу:
«бакалавр»:
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 223 «Медсестринство» спеціалізація (освітня програма) «Сестринська справа» (денна та
вечірня форми навчання); 224 «Технології медичної діагностики та лікування»
спеціалізація (освітня програма) «Лабораторна діагностика» (денна форма навчання); 227 «Фізична реабілітація» спеціалізація (освітня програма) «Фізична
реабілітація» (денна форма навчання);
галузь знань 23 «Соціальна робота» за спеціальністю 231 «Соціальна робота» спеціалізація (освітня програма) «Соціальна робота» (денна та вечірня
форми навчання);
галузь знань 1201 «Медицина» за напрямом підготовки 6.120102 – «Лабораторна діагностика» при вступі на 3 курс з нормативним строком навчання;
«магістр» (денна форма навчання):
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями 222 «Медицина»
спеціалізація (освітня програма) «Медицина», 221 «Стоматологія» спеціалізація (освітня програма) «Стоматологія»;
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 223 «Медсестринство» спеціалізація (освітня програма) «Сестринська справа», 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація (освітня програма)
«Лабораторна діагностика»;
галузь знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація (освітня програма) «Адміністративний менеджмент»;
галузь знань 01 «Освіта» за спеціальністю 011 «Науки про освіту» спеціалізація (освітня програма) «Педагогіка вищої школи»;
за наступними конкурсними пропозиціями:
І. Відкриті конкурсні пропозиції:
ступінь освіти «магістр»:
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» спеціалізація (освітня програма) «Медицина» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна форма
навчання);
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія»
спеціалізація (освітня програма) «Стоматологія» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 років 10 місяців (денна
форма навчання);
ІІ. Закриті конкурсні пропозиції:
ступінь освіти «бакалавр»:
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація (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 навчання);
ІІІ Небюджетні конкурсні пропозиції:
ступінь освіти «бакалавр»:
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація (освітня програма) «Сестринська справа» вступ на 1 курс
на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями «Сестринська спра-
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ва» (випуск до 2009 року), Лікувальна справа, Акушерська справа зі строком
навчання 1 рік 10 місяців (денна форма навчання);
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація (освітня програма) «Сестринська справа» вступ на 1 курс
на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальністю «Сестринська справа»
(випуск після 2009 року) зі строком навчання 1 рік 04 місяця (вечірня форма
навчання);
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація (освітня програма) «Сестринська справа» вступ на 1 курс
на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями «Сестринська справа» (випуск до 2009 року), Лікувальна справа, Акушерська справа зі строком
навчання 2 рік 10 місяців (вечірня форма навчання);
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація (освітня програма) «Лабораторна діагностика» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти
зі строком навчання 3 років 10 місяців (денна форма навчання);
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація (освітня програма) «Лабораторна діагностика» вступ на 2 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина» (крім спеціальності
5.12010201 – «Лабораторна діагностика») зі строком навчання 3 рік 10 місяців
(денна форма навчання);
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 227 «Фізична реабілітація» спеціалізація (освітня програма) «Фізична реабілітація» вступ на 1 курс
на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 3 років 10 місяців (денна форма навчання);
галузь знань 23 «Соціальна робота» спеціальність 231 «Соціальна робота» спеціалізація (освітня програма) «Соціальна робота» вступ на 1 курс на
основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 3 років 10 місяців
(денна форма навчання);
галузь знань 23 «Соціальна робота» спеціальність 231 «Соціальна робота» спеціалізація (освітня програма) «Соціальна робота» вступ на 1 курс на
основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 років 10 місяців
(вечірня форма навчання);
галузь знань 1201 «Медицина» за напрямом підготовки 6.120102 – «Лабораторна діагностика» вступ на 3 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за
спеціальністю «Лабораторна діагностика» зі строком навчання 2 рік 10 місяців
(денна форма навчання);
ступінь освіти «магістр»:
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» спеціалізація (освітня програма) «Медицина» вступ на 2 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями «Лікувальна справа», «Сестринська справа» зі строком навчання 4 рік 10 місяців (денна форма навчання);
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія»
спеціалізація (освітня програма) «Стоматологія» вступ на 2 курс на основі ОКР
молодшого спеціаліста за спеціальностями «Стоматологія», «Стоматологія ортопедична» зі строком навчання 3 рік 10 місяців (денна форма навчання);
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» спеціалізація (освітня програма) «Медицина» з російськомовним викладання для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна форма навчання);
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» спеціалізація (освітня програма) «Медицина» з англомовним викладання
для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої
освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна форма навчання);
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія»
спеціалізація (освітня програма) «Стоматологія» з російськомовним викладання для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 років 10 місяців (денна форма навчання);
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія»
спеціалізація (освітня програма) «Стоматологія» з англомовним викладання для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 років 10 місяців (денна форма навчання);
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація (освітня програма) «Сестринська справа» вступ на 1 курс
на основі ступеня освіти бакалавра за спеціальністю «Сестринська справа» зі
строком навчання 1 років 10 місяців (денна форма навчання);
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація (освітня програма) «Лабораторна діагностика» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти бакалавра за спеціальністю «Лабораторна діагностика» зі строком навчання 1 років 06 місяців
(денна форма навчання);
галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація (освітня програма)
«Адміністративний менеджмент» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти бакалавра, спеціаліста зі строком навчання 10 місяців (денна форма навчання);
галузь знань 01 «Освіта» за спеціальністю 011 «Науки про освіту» спеціалізація (освітня програма) «Педагогіка вищої школи» вступ на 1 курс на основі
ступеня освіти бакалавра, спеціаліста зі строком навчання 10 місяців (денна
форма навчання).
Акредитовані освітні програми:
ступінь бакалавр: галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 «Медсестринство», 224 Технології медичної діагностики та лікування,
6.120102 – «Лабораторна діагностика» (при вступі на 3 курс з нормативним
строком навчання на вакантні місця), 227 «Фізична реабілітація» 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», 223 «Медсестринство», 224 Технології медичної діагностики та лікування; галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»; галузь знань
01 Освіта, спеціальність 011 «Науки про освіту».
2.2. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за
спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року
№ 266. Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється
в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за
якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває
з 01 січня по 31 грудня.
До ХНМУ приймаються громадяни України, іноземні громадяни, а також
особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
2.3. Усі особи, які здобувають вищу освіту у ХНМУ, мають рівні права та
обов’язки. Прийом до ХНМУ на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.
2.4. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території
України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня
2016 № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р.
за № 795/28925.
2.5. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її
проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначається Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на
період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
1 липня 2016 р. за № 907/29037.
2.6. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на
навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох
вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за
кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету (навчання для
здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного
спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра).
Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома
чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів.
2.7. На підставі Правил прийому ХНМУ до 15 грудня 2016 року заповнює
інформаційні таблиці Єдиної бази.
До 10 січня 2017 року Правила прийому подаються до Єдиної бази для верифікації переліку спеціальностей та погодження державним замовником мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення.
Відкриті та закриті конкурсні пропозиції для здобуття вищої освіти вносяться до Єдиної бази не пізніше 31 грудня 2016 року, а відповідні загальні
обсяги державного замовлення впродовж двох днів після їх отримання. Максимальні та мінімальні обсяги державного замовлення оголошуються та вносяться приймальною комісією до Єдиної бази в тижневий строк після погодження з державним замовником.
Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01
червня 2017 року.
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 комісію Харківського національного медичного університету на 2017 рік, затвердженим Вченою радою ХНМУ, у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року
№ 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015
року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію ХНМУ оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету.
2.8. Усі питання, пов’язані з прийомом до ХНМУ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються
на офіційному веб-сайті університету в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.
2.9. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ХНМУ та/або виконання
процедур вступної кампанії.
2.10. Ректор ХНМУ забезпечує дотримання законодавства України, у тому
числі цих Правил прийому, Умов прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
2.11. ХНМУ має можливості для навчання осіб з особливими потребами.
2.12. 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 інфраструктурою та
транспортним забезпеченням (метро, трамвай, тролейбус, автобус, маршрутне таксі). Необхідний час щоб дістатися від гуртожитку до навчальних корпусів складає від 20 до 40 хвилин. Студенти в гуртожитку проживають по 2-3
особи в одній кімнаті. Поселення вступників та студентів до гуртожитку проводиться відповідно до Положення про студентський гуртожиток Харківського національного медичного університету, затвердженого ректором ХНМУ від
15.12.2008р. № 21-1.
ІІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ
3.1. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 224 – «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма
навчання), 227 – «Фізична реабілітація» та 231 - «Соціальна робота» (денна
та вечірня форми навчання) приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами та Умовами прийому випадках) з урахуванням середнього бала документа про повну загальну
середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії
наук України) на місця навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб.
3.2. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 223 – «Медсестринство» (денна форми зі строком навчання 10 міс. та
вечірня форма зі строком навчання 1 рік 4 міс.) приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста» за спеціальністю 5.12010102 – «Сестринська справа» (отримали диплом після 2009 року) за
результатами фахових вступних випробувань (письмового випробування за
тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста;
для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 223 – «Медсестринство»
(денна форми зі строком навчання 1 рік 10 міс. та вечірня форма зі строком на-
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вчання 2 рік 10 міс) приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста» за спеціальностями 5.12010102 – «Сестринська
справа» (отримали диплом до 2009 року), 5.12010101 – «Лікувальна справа»,
5.12010105 – «Акушерська справа» за результатами фахових вступних випробувань (письмового випробування за тестовими технологіями) з урахуванням
середнього бала диплома молодшого спеціаліста на місця навчання за кошти
фізичних (юридичних) осіб.
Програми фахових вступних випробувань визначає університет. ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VІ, VIІ, та ІX цих Правил прийому.
3.3. 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» осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями
галузі знань 1201 «Медицина» (крім спеціальності 5.12010201 – «Лабораторна
діагностика»).
ХНМУ приймає на третій курс (з нормативним строком навчання
на вакантні місця ліцензованого обсягу) для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 6.120102 – «Лабораторна діагностика» осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю
5.12010201 – «Лабораторна діагностика».
Прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами
фахових вступних випробувань (письмового випробування за тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста на
місця навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб.
Програми фахових вступних випробувань визначає університет. ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VІ, VIІ, та ІX цих Правил прийому.
3.4 На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра: за спеціальностями 222 – «Медицина», 221 – «Стоматологія» (денна форма навчання) приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами та Умовами прийому випадках) з урахуванням
середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України).
3.5. ХНМУ приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання на
вакантні місця ліцензованого обсягу) для здобуття ступеня магістра осіб, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста:
за спеціальністю 222 – «Медицина» приймаються особи, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями
5.12010101 – «Лікувальна справа», 5.12010102 – «Сестринська справа».
за спеціальністю 221 – «Стоматологія, приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю
5.12010104 – «Стоматологія», 5.12010106 – «Стоматологія ортопедична».
Прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань (письмового випробування за тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.
Програми фахових вступних випробувань визначає університет. ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VІ, VIІ, та ІX цих Правил прийому.
3.6. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра: за спеціальністю 223 – «Медсестринство» приймаються особи, які мають ступень бакалавра за напрямом підготовки 6.120101 – «Сестринська справа» (за спеціальністю
223 – «Медсестринство»); за спеціальністю 224 – «Технології медичної діагностики та лікування» приймаються особи, які мають ступень бакалавра за напрямом підготовки 6.120102 – «Лабораторна діагностика».
Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальностями 223 –
«Медсестринство», 224 – «Технології медичної діагностики та лікування», здійснюється за результатами фахових вступних випробувань та вступного екзамену з іноземної мови (письмового випробування за тестовими технологіями)
з урахуванням середнього бала диплома бакалавра (спеціаліста) на місця навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб.
Програми фахових вступних випробувань та вступного екзамену з іноземної мови визначає університет. ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб
за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VІ, VIІ, та ІX
цих Правил прийому.
3.7. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра: за спеціальностями 074 – «Публічне управління та адміністрування» та 011 – «Науки про
освіту» приймаються особи, які мають ступінь освіти бакалавра, (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальностями 074 –
«Публічне управління та адміністрування» та 011 – «Науки про освіту» на основі
здобутого ступеня освіти бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здійснюється за результатами фахових вступних випробувань та вступного екзамену з іноземної мови (письмового випробування за тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома бакалавра (спеціаліста) за
умови успішного проходження додаткового вступного випробування на місця
навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб.
Програми фахових вступних випробувань, вступного екзамену з іноземної
мови та додатково вступного випробування визначає університет. ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VІ, VIІ, та ІX цих Правил прийому.
3.8. 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 випробувань
зі спеціальності та вступного екзамену з іноземної мови.
ІV. ПРАВО ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА РІЗНІ ДЖЕРЕЛА ЇЇ
ФІНАНСУВАННЯ
4.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у ХНМУ здійснюється:
за рахунок видатків державного (місцевого) бюджетів (державне замовлення);
за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових
пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобут-

тя вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16
червня 2003 року № 916;
за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, 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 вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра
лише за кошти фізичних та юридичних осіб.
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі
знань спеціальність.
4.3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за умови
відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на
оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26 серпня 2015 року № 658. Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра
медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної
загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста вважається вступом одночасно на ступінь бакалавра та магістра в
значенні цього Порядку.
4.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту
за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові
чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.
Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за
другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.
4.5. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів в ХНМУ мають:
особи, визнані інвалідами 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 громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами
співбесіди;
особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку,
визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби
громадянами України;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України
та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за
№ 189/14880;
діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час участі
в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет, і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
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 інших держав під час
цих дій та конфліктів;
особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем,
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні
ним обов’язків військової служби;
особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким
не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту
аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки
яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або
які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами
I або II групи;
особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону
України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".
Особи, зазначені в абзаці другому-третьому цього пункту, мають право на
зарахування за державним або регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або закриту
конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі повної загальної середньої
освіти.
Особи, зазначені в абзаці четвертому-шостому цього пункту, мають право
на зарахування за державним замовленням в межах квоти-1, яка визначена в
пункті 4.11. цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.
Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, зазначені в абзацах сьомому-дванадцятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку,
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передбаченому цими Правилами та Умовами прийому, якщо вони зараховані
на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.
Особи, зазначені в абзаці тринадцятому цього пункту, мають право на переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.
Особи, зазначені в абзацах другому-шостому цього пункту, не зараховані
на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1, мають право брати
участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
4.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти
нарівні з громадянами України, за винятками. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах
квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
4.7. Прийом на навчання за державним замовленням за рахунок державного бюджету здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими
воно сформовано Кабінетом Міністрів України.
4.8. Обсяг прийому за державним замовленням за рахунок державного
бюджету на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями, крім
перелічених у пункті 8 розділу ІІІ Умов прийому, визначається загалом для всіх
виконавців державного замовлення, що є у сфері управління державного замовника, в розрізі форм навчання.
4.9. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриті та
закриті конкурсні пропозиції визначається ХНМУ у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та максимальним (загальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей
обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.
4.10. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається університетом у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за
формами навчання.
4.11. Квоти-1 для ХНМУ встановлюються у межах десяти відсотків (але не
менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються
одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.
V. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ
ВИПРОБУВАНЬ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ
5.1. Порядок роботи приймальної комісії ХНМУ під час вступної кампанії
2017 року: щоденно з 9.00 до 17.00 (20, 24, 25, 26 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 оговорені в Правилах прийому (наприклад: оприлюднення рейтингових списків і т.д.).
5.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження
сканкопії додатку до атестату
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які при вступі на
навчання складають вступні іспити, проходять співбесіду у ХНМУ
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають
до ХНМУ за результатами ЗНО
Строки проведення в ХНМУ співбесід
Строки проведення в
ХНМУ вступних іспитів
Строк оголошення списків осіб,
рекомендованих до зарахування
за результатами співбесіди
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування
та повідомленням про отримання
чи неотримання ними права
здобувати вищу освіту за
державним замовленням

Закінчення строку виконання вимог
для зарахування вступниками,
які отримали рекомендації

Терміни зарахування вступників

Ступінь «Магістр», «Бакалавр»
(денна та вечірня форми навчання)
Вступ на навчання до ХНМУ на основі повної загальної середньої освіти

Терміни виключення осіб,
зарахованих на місця навчання
за державним замовленням
за результатами співбесіди,
з конкурсу на інші місця за
державним замовленням.
Терміни переведення на вакантні
місця державного замовлення,
за рахунок цільових пільгових
державних кредитів осіб, які
зараховані на навчання за кошти
фізичних (юридичних) осіб

18.00 година 20 липня 2017 року

18.00 година 26 липня 2017 року
21 липня – 23 липня 2017 року
21 липня – 26 липня 2017 року
не пізніше 12.00 години
24 липня 2017 року

не пізніше 12.00 години
01 серпня 2017 року

18.00 години 25 липня 2017 року– на
місця за державним замовленням
за результатами співбесіди;
12.00 година 05 серпня
2017 року – на місця за
державним замовленням;
до 10 серпня 2017 року – на місця за
кошти фізичних та юридичних осіб
за державним замовленням
за результатами співбесіди
– не пізніше 12.00 години
26 липня 2017 року;.
за державним замовленням –
не пізніше 12.00 години
07 серпня 2017 року;
за рахунок цільових пільгових
державних кредитів, за кошти
фізичних та юридичних осіб –
до 15 серпня 2017 року.

не пізніше 18 серпня 2017 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 навчання
(ступінь «Магістр» спеціальності «Медицина», «Стоматологія» та ступінь
«Бакалавр» спеціальність «Технології
медичної діагностики та лікування», «Лабораторна діагностика»)
Вступ на навчання до ХНМУ на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Початок прийому заяв
та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Строки проведення в ХНМУ
фахових вступних випробувань
Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників
із зазначенням рекомендованих
до зарахування на місця
державного замовлення
Закінчення строку виконання вимог
для зарахування вступниками,
які отримали рекомендації

Терміни зарахування вступників

12 липня 2017 року
18.00 година 24 липня 2017 року
25 липня – 31 липня 2017 року

не пізніше 12.00 години
01 серпня 2017 року

до 10 серпня 2017 року – на місця за
кошти фізичних та юридичних осіб
за державним замовленням – не
пізніше 12.00 години 07 серпня 2017
року;
за
рахунок
цільових
пільгових
державних
кредитів,
за
кошти
фізичних та юридичних осіб – до 15
серпня 2017 року.

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:
Денна та вечірня форма навчання
(ступінь «Бакалавр» спеціальність «Медсестринство»)
Етапи вступної компанії
Вступ на навчання до ХНМУ на основі ОКР «молодший спеціаліст»

29 червня - 25 липня (до
18.00) 2017 року
12 липня 2017 року

впродовж 26 липня 2017 року

Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Строки проведення в ХНМУ фахових
вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування на
місця державного замовлення

12 липня 2017 року
18.00 година 24 липня 2017 року
25 липня – 31 липня 2017 року
не пізніше 12.00 години 01 серпня 2017 року

12.00 година 05 серпня 2017 року – на
Закінчення строку виконання вимог
місця за державним замовленням;
для зарахування вступниками, які
до 10 серпня 2017 року – на місця за
отримали рекомендації
кошти фізичних та юридичних осіб
за державним замовленням – не
пізніше 12.00 години 07 серпня 2017
року;
за рахунок цільових пільгових дерТерміни зарахування вступників
жавних кредитів, за кошти фізичних
та юридичних осіб – до 15 серпня
2017 року.
5.5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ХНМУ,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня
магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Строки проведення ХНМУ фахових
вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування

Денна форма навчання
(ступінь «Магістр»)
Вступ на навчання до ХНМУ
на основі ступеня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст»
12 липня 2017 року
24 липня 2017 року
25 липня – 31 липня 2017 року
01 серпня 2017 року

7
Закінчення строку виконання вимог
для зарахування вступниками, які
отримали рекомендації
Терміни зарахування вступників

на місця навчання за кошти фізичних
та юридичних осіб – до 10 серпня
2017 року
за кошти фізичних та юридичних осіб –
до 15 серпня 2017 року

VІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У
КОНКУРСНОМУ
ВІДБОРІ
ДО
ХАРКІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
6.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною
формою навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної
середньої освіти, передбачені пунктом 7.3. розділу VIІ цих Правил прийому або
право на зарахування за квотами-1, передбачені пунктом 4.5. розділу ІV цих
Правил прийому, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу,
та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання подають заяви тільки в
електронній формі.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої
освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 7.3.
розділу VIІ цих Правил прийому або право на зарахування за квотами-1, передбачені пунктом 4.5. розділу ІV цих Правил прийому, і бажають скористатися
цими правами, подають заяви в паперовій формі.
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.
Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох
спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на
місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.
6.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 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 вищих навчальних закладів України в 2017
році, затвердженим наказом МОН України від 13 жовтня 2016 року № 1236,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за №
1515/29645.
Університет створює консультаційний центр при приймальній комісії для
надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.
6.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ХНМУ. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день
прийняття заяви.
6.4. Усі заяви обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
6.5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, нозології,
мови) та форми навчання.
Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники
обов’язково зазначають один з таких варіантів:
претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб,
у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням;
претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення;
претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та
юридичних осіб.
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники
претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних
осіб.
Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної
загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань)
вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу
пріоритетність.
Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники
подають окремі заяви.
6.6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто в оригіналі:
документ, що посвідчує особу та громадянство;
військовий
квиток
або
посвідчення
про
приписку
–
для
військовозобов’язаних;
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для
вступників на основі повної загальної середньої освіти);
документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності).
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатку
документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
6.7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі
за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти,
зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності);
шість кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку
персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише
один раз (виконання вимог до зарахування).
6.8. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь
у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної
загальної середньої освіти, передбачені пунктом 7.3. розділу VІІ цих Правил
прийому, або право на зарахування за квотами-1 передбачене пунктом 4.5.
розділу ІV цих Правил прийому, подаються вступником особисто при подачі
документів у паперовій формі у визначені цими Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття
вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.
6.9. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових
державних кредитів, передбачені абзацами сьомим-тринадцятим пункту 4.5.
розділу ІV цих Правил прийому, подаються вступником особисто одночасно з
виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 9.1. розділу ІX цих Правил прийому або при укладанні договору про надання освітніх послуг між ХНМУ та фізичною (юридичною) особою.
Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови на здобуття
вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних прав.
6.10. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ХНМУ. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, 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 щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої
освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових
державних кредитів.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про
освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує
її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній 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 ХНМУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або
отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня
після завершення прийому документів (проведення 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 підстав
для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1
фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при
поданні заяви у паперовій формі.
6.14. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ХНМУ на
підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на
навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних
даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а
факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє
вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може
подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.
Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без права подання
нової заяви з такою ж пріоритетністю.
6.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура
визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504
«Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
6.16. Абітурієнти, які вступають на навчання до ХНМУ, проходять обстеження медичною комісією при приймальній комісії університету з обов’язковим
наданням медичної довідки за формою 086-о або на етапі подання заяв та документів або на етапі виконання вимог до зарахування.
VII. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ, ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ
ТА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ
7.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти в ХНМУ здійснюється за результатами вступних випробувань:
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на
основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного
оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами
та Умовами прийому випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі фахових
вступних випробувань;
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної мови, фахових вступних випробувань та додаткового іспиту в передбачених цими Правилами та Умовами прийому випадках;
7.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил та Умов прийому.
7.3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі
для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають
особи:
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визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом
без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку,
визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби
громадянами України;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України
та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за
№ 189/14880;
звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року.
Особи, зазначені в абзацах другому-третьому цього пункту, мають право
на зарахування за співбесідою.
Особи, зазначені в абзацах четвертому-сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.
7.4. Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати
вищу освіту за державним або регіональним замовленням оприлюднюються не
пізніше 12.00 години 24 липня 2017 року. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення
до 18.00 години 25 липня 2017 року, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї
категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00
години 26 липня 2017 року. Зараховані особи впродовж 26 липня 2017 року виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.
7.5. Приймальна комісія ХНМУ допускає до участі у конкурсному відборі
для вступу на навчання:
для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Медицина» на основі повної загальної середньої освіти вступників, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з біології з балами 110 та вище, з хімії або фізики (за вибором вступника) та української мови
та літератури з балами 100 та вище;
для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Стоматологія», ступеня
бакалавра за спеціальностями «Технології медичної діагностики та лікування»,
«Соціальна робота», «Фізична реабілітація» на основі повної загальної середньої освіти вступників, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з відповідних конкурсних предметів з
балами 100 та вище;
для здобуття ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста, на основі раніше здобутого відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вступників за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів з балами
124 та вище.
Вступники, які подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання
(результати вступних випробувань) з відповідних конкурсних предметів з кількістю балів нижче мінімальної, встановленої Правилами прийому, до участі у
конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються.
7.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю
«Технології медичної діагностики та лікування», ступеня магістра за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох
конкурсних предметів: 1-ий – українська мова та література, 2-ий – біологія,
3-ій – хімія або фізика (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 вступних
іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа
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 1), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів за шкалою від
100 до 200 балів при вступі на спеціальності (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 української мови та літератури – 0,2;
К2: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з біології – 0,5;
К3: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з хімії або фізики (за вибором
вступника) – 0,2;
К4: для середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту – 0,1;
К5 – 0.
7.7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра, спеціальність
«Фізична реабілітація» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів: 1-ий – українська мова та література, 2-ий – біологія, 3-ій – хімія 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 вступних
іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа
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 1), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів за шкалою від
100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в додатку 4 Умов прийому, К1, К2, К3, К4, К5 – невід’ємні вагові коефіцієнти, що дорівнюють:

К1: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з української мови та літератури – 0,2;
К2: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з біології – 0,5;
К3: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з хімії або історії України (за
вибором вступника) – 0,2;
К4: для середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту – 0,1;
К5 – 0.
7.8. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра, спеціальність
«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 (англійська, іспанська, німецька, французька) 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 вступних
іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа
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 1), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів за шкалою від
100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в додатку 4 Умов прийому, К1, К2, К3, К4, К5 – невід’ємні вагові коефіцієнти, що дорівнюють:
К1: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з української мови та літератури – 0,2;
К2: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з історії України – 0,5;
К3: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з іноземної мови (англійська,
іспанська, німецька, французька) або математики (за вибором вступника) –
0,2;
К4: для середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту – 0,1;
К5 – 0.
7.9. Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки
України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за
вибором вступника.
7.10. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів – членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок формули розрахунку конкурсного балу встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний
бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
7.11. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій.
7.12. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4»
відповідає «9», «5» відповідає «12». (При використанні інших шкал оцінювання
порядок перерахунку визначає приймальна комісія ХНМУ). У разі відсутності з
об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту
його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у шкалу від 100 до 200 балів за таблицею переведення середнього бала
документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною
шкалою в шкалу 100-200, наведеною у додатку 1 цих Правил прийому.
7.13. Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний, галузевий,
сільський та першочерговий коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток,
причому:
Регіональний коефіцієнт дорівнює 1,01;
Галузевий коефіцієнт дорівнює 1,00;
Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських
населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у
рік вступу, та 1,00 в інших випадках;
Першочерговий коефіцієнт дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на
першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, та 1,00 в інших випадках.
Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
7.14. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії ХНМУ
не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які
бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.
7.15. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі
конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими
вступниками пріоритетостями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 1 серпня 2017 року.
7.16. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа» для
здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю «Медсестринство» зараховуються результати фахового вступного випробування з основ сестринської справи.
7.17. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на другий курс
з нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу для
здобуття ступеня бакалавра, спеціальність «Технології медичної діагностика
та лікування» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
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спеціаліста за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина» зараховуються
результати фахових вступних випробувань з біохімії та мікробіології.
7.18. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на третій курс
з нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу для
здобуття ступеня бакалавра, спеціальність «Лабораторна діагностика» на
основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за
спеціальністю «Лабораторна діагностика» зараховуються результати фахового
вступного випробування з основ клінічної лабораторної діагностики.
7.19. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на другий курс
з нормативним строком навчання на вакантні місця для здобуття ступеня магістра, спеціальність «Медицина» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Сестринська справа» зараховуються результати фахових вступних випробувань з
основ внутрішньої медицини, основ педіатрії, основ хірургії.
7.20. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на другий курс
з нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу для
здобуття ступеня магістра, спеціальність «Стоматологія» на основі здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями
«Стоматологія» та «Стоматологія ортопедична» зараховуються результати фахових вступних випробувань з основ профілактики стоматологічних захворювань та основ стоматології.
7.21. При прийомі на навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра,
магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал розраховується – як сума балів за фахові вступні випробування з
відповідних конкурсних предметів та середнього бала документа (додатка до
документа) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.
7.22. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття
ступеня магістра, спеціальність «Медсестринсво» на основі ступеня бакалавра
за напрямом підготовки «Сестринська справа» (спеціальностю «Медсестринсво») зараховуються результати фахового вступного випробування з клінічного
медсестринства та вступного екзамену з іноземної мови (англійська, німецька,
французька).
7.23. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття
ступеня магістра, спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування»
на основі ступеня бакалавра за напрямом підготовки «Лабораторна діагностика» зараховуються результати фахового вступного випробування з клінічної
лабораторної діагностики та вступного екзамену з іноземної мови (англійська,
німецька, французька).
7.24. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття
ступеня магістра, спеціальність «Публічне управління та адміністрування» на
основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) зараховуються результати фахового вступного випробування з основ
менеджменту та організації охорони здоров’я, вступного екзамену з іноземної мови (англійська, німецька, французька) та додаткового вступного іспиту
з української мови.
7.25. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття
ступеня магістра, спеціальність «Науки про освіту» на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) зараховуються
результати фахового вступного випробування з основ педагогіки, вступного
екзамену з іноземної мови (англійська, німецька, французька) та додаткового
вступного іспиту з української мови.
7.26 При прийомі на навчання на основі здобутого ступеня бакалавра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра,
конкурсний бал розраховується – як сума балів за фахове випробування з відповідного конкурсного предмету, балів вступного іспиту з іноземної мови, балів додаткового вступного іспиту з української мови (за наявності) та середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий ступень бакалавра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
7.27. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття
ступеня магістра, бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, та здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра,
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.
7.28. Програми фахових випробувань для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалісті, спеціаліста, ступеня бакалавра розробляються і затверджуються ХНМУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
7.29. Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань оприлюднюються на офіційному веб-сайті ХНМУ. У програмах повинні міститися
критерії оцінювання підготовленості вступників.
7.30. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
7.31. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до
Єдиної бази. Результати вступних випробувань оприлюднюються не пізніше
наступного робочого дня після проведення вступного випробування шляхом
розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті ХНМУ.
Порядок проведення вступних випробувань (вступних іспитів, фахових випробувань) визначається Положенням про письмове комплексне вступне випробування за тестовими технологіями у ХНМУ в 2017 році, яке затверджується
наказом ректора ХНМУ.
7.32. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ХНМУ,
розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора ХНМУ.
7.33. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути
зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в
цьому вищому навчальному закладі.
7.34. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальні комісії, після
відповідного повідомлення Єдиної бази, вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.
7.35. Інформацію про призерів (осіб нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів
Малої академії наук України Приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

7.36. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються в приймальні комісії не менше одного року, потім знищуються, про що складається
акт.
VІІІ. РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО
ЗАРАХУВАННЯ
8.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди
(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.
8.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
У межах інших зазначених в пункті 8.1. цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
за пріоритетністю заяви від 1 до 9;
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту додаткові
правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому
списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.
8.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
прізвище, ім'я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1 (тільки на основі повної загальної середньої освіти).
8.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази
та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ХНМУ.
8.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним
замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною
комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної
комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та офіційному 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 8.3. цього розділу.
8.6. Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників
на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої
освіти (денної та заочної форми) формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів та пріоритетності з урахуванням загальних, максимальних та мінімальних обсягів державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під
час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала.
У разі, якщо внаслідок адресного розміщення державного замовлення
мінімальний обсяг державного замовлення не досягається за відкритою конкурсною пропозицією, то вона анулюється.
8.7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на основі здобутого
ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу ІX цих Правил прийому.
8.8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій ХНМУ.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також
розміщується на офіційному веб-сайті ХНМУ, а також відображається у кабінеті
вступника в Єдиній базі.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.
ІX. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ
9.1. 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 зарахування
відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання, копію військового квитка або приписного свідоцтва
(для військовозобов’язаних) з пред’явленням оригіналу цього документу, крім
передбачених законодавством випадків, та/або інші документи, передбачені цими Правилами та Умовами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії
ХНМУ. Подані оригінали документів зберігаються в університеті протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того
зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
9.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділу V цих Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця
державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на
навчання за державним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІ
та ХІІ цих Правил прийому.
9.3. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть
участь у конкурсному відборі на місця навчання за кошти фізичних (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 вимоги для зарахування на місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб: подати особисто оригінали
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, копію військового квитка
або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних) з пред’явленням оригіналу цього документу, крім передбачених законодавством випадків, та/або
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інші документи, передбачені цими Правилами та Умовами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ. Подані оригінали документів зберігаються в університеті протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в
електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому, третьому пункту
11.3. цього розділу, ХНМУ надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення
щодо використання цих місць приймає Конкурсна комісія державного замовника.

Х. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
10.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам,
які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених розділом ІХ цих Правил прийому.
10.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не надано
рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної
комісії ХНМУ та долучається до його особової справи.
10.3. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб надається за конкурсним балом без урахування пріоритетностей, зазначених вступником під час подання заяв, за кожною конкурсною пропозицією.
Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до розділу
ІХ цих Правил прийому.
Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не
виконали вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб і надає рекомендації вступникам наступним за рейтинговим списком.
За наявності вакантних місць навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після завершення строку виконання вимог для зарахування на ці місця
відповідно до розділу V цих Правил прийому Приймальна комісія ХНМУ може
подовжити терміни виконання вступниками вимог для зарахування та зарахування на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше чим до 30 вересня 2017 року.
10.4. Договір про надання освітніх послуг між ХНМУ та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо
договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання
здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
10.5. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання,
крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також
оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у
вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням
або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку
навчання.
При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім
двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених
документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому
вони зберігаються.
Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками.

XІІ. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС,
ЗАРАХУВАННЯ ЗА РАХУНОК ЦІЛЬОВОГО ПІЛЬГОВОГО ДЕРЖАВНОГО
КРЕДИТУ
12.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ХНМУ на
підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з
додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті ХНМУ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього.
12.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути
скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника,
передбачених пунктом 14.5. розділу XІV цих Правил прийому.
Зараховані особи можуть бути: вилучені з наказу про зарахування до
ХНМУ за власним бажанням, відраховані з ХНМУ за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня
після подання заяви про відрахування.
12.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом
10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з ХНМУ, про що видається відповідний наказ.
12.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 12.2,12.3 цього
розділу місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб,
які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких
претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних
пропозицій ХНМУ, за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення
заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня 2017 року. При
цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної
бази до 18.00 години 19 вересня 2017 року.
12.5. 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 фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, яким
надано спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням
та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до абзацу тринадцятого пункту 4.5. розділу ІV цих Правил прийому. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб
названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.

ХІ. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
ОСІБ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ,
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
11.1. ХНМУ самостійно надає рекомендації для адресного розміщення
державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до ХНМУ за відповідною спеціальністю в порядку, передбаченому пунктом 8.5. розділу VIIІ цих Правил прийому, і надалі анульовані згідно з пунктом
10.1. розділу Х цих Правил прийому.
11.2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця
державного замовлення в порядку, передбаченому пунктом 8.5. розділу VIІI
цих Правил прийому.
11.3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної
загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:
особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним
замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами сьомим-дев’ятим пункту 4.5. розділу ІV цих Правил прийому, незалежно від конкурсного бала;
особи, які мають спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним
замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами другим-шостим, десятим-дванадцятим пункту 4.5. розділу ІV цих
Правил прийому в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця
державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 8.5. розділу VIIІ цих Правил прийому, не більше ніж на 10 балів;
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в
абзацах другому, третьому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в
межах кожної із зазначених категорій.
У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні
місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому, третьому
пункту 11.3. цього розділу, ХНМУ використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності
– інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на
вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому,
третьому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про
що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.
Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розмішені в ХНМУ. Університет повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У
разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця

XІІІ.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДКРИТОСТІ
ТА
ПРОЗОРОСТІ
ПРИ
ПРОВЕДЕННІ
ПРИЙОМУ
ДО
ХАРКІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
13.1. 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 приймальної комісії. Для цього необхідно за 2 місяці до початку прийому документів від вступників подати листа на ім’я Голови приймальної комісії про необхідність проведення акредитації. Після чого буде встановлена дата проведення
співбесіди.
13.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою
приймальної комісії ХНМУ. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови
для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати
їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам
приймальної комісії.
13.3. ХНМУ зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з
ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію
відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила
прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним
замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою
програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість
місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному вебсайті університету не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/
погодження чи отримання відповідних відомостей.
13.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше 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.
13.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування
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 скасування наказу про його
зарахування.
13.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць,
що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до ХНМУ здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою
«Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

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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ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

КОЛИ МЕДИЦИНА – СПРАВА ЖИТТЯ

«ВОЛОНТЕР XXI СТОЛІТТЯ»

У Харкові відбулася Ніч науки, що об’єднала 18 установучасників та відкрила свої двері в багатогранний світ науки й
досліджень, де були представлені новітні науково-дослідні проекти у сфері сучасних технологій у різних галузях науки.

На базі Харківського
національного
університету
внутрішніх справ за
ініціативою Університетського
консорціуму
відбувся
II Обласний зліт студентів-волонтерів.
До програми змагання входило надання першої медичної
допомоги,
проходження смуги перешкод, плетіння оберегів і написання
листів бійцям АТО.
Головний приз у змаганнях «Волонтер XXI століття» – кубок
голови Харківської обласної адміністрації – виборола збірна команда студентів-волонтерів Харківського національного медичного університету та Харківського національного університету
внутрішніх справ «Волонтерська дружина».

Харківський національний медичний університет представив
яскраву та захоплюючу програму – на гостей очікували екскурсії
до музеїв історії ХНМУ, кафедрами анатомії, мікробіології і патологічної анатомії, консультації кардіологів, невропатологів, хірургів, стоматологів і генетиків, а також концерт за участю вітчизняних та іноземних студентів.

НАУКОВІ ПІКНІКИ

ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ

У Саду ім. Шевченка відбулися V Наукові пікніки, присвячені
загальній темі «Наука про життя». У рамках «Наукового пікніку»
відвідувачі побачили інтерактивні експонати з надання медичної
допомоги. Крім того, кожен охочий зміг відчути себе справжнім
лікарем-реаніматологом, педіатром та хірургом, а також потренуватися робити внутрішньом’язові ін’єкції.
Формат
найбільшого в Україні
фестивалю науки,
освіти та науковопопулярної культури дозволяє простими
словами
пояснити
складні
речі сучасних наукових знань через
безпечні експерименти,
практичні
ігри, головоломки, виконання яких передбачає активне залучення відвідувачів будь-якого віку.

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ

SCIENCE SLAM –
ПРО НАУКУ З ГУМОРОМ

З нагоди Дня науки Рада молодих учених ХНМУ провела перший Science Slam. Молодіжна наука завжди пов’язана із чимось
новим, адже молоді науковці не припиняють пошуки нових форм
у представленні своїх досягнень.
Science Slam – це новий міжнародний формат популяризації
науки, який знаходиться на перетині стендап-виступу, наукової
конференції та змагання. Даний проект розвинений у 14 країнах
світу, і цього року він вперше був проведений у стінах ХНМУ.

СВІТ ПОДОРОЖЕЙ

ДОЛАЄМО РУТИНУ ТА
ПІДКОРЮЄМО НОВІ ВЕРШИНИ

Туристичні подорожі завжди викликають у людей цікавість і
бажання зазирнути за обрій, кинути виклик труднощам і небезпекам, особливо це стосується туризму в горах. Нарешті і в нашому університеті за ініціативи Студентської ради ХНМУ сформувався колектив студентів і викладачів, які вперше в новітній
історії університету здійснили тривалий гірський перехід Карпатами: 38 сміливців перевірили себе в туристичному поході територією Національного природного парку «Синевир».

ОСТОРОЖНО, ХАРЬКОВЧАНЕ!

«МЫ НАЧИНАЕМ КВН!»
Наверное, всем знакома эта мелодия, ассоциирующаяся у
нас со смехом, остроумными шутками и хорошим настроением.
Экзамены позади,
практика впереди…
но есть небольшой
перерыв! А когда
же, если не летом,
начать
веселое,
доброе и позитивное путешествие,
да еще и вместе с
КВНом? Именно так
и поступила сборная команда КВН
ХНМУ «Осторожно,
харьковчане!».
Ассоциация «КВН Украины» в очередной раз выступила нашим путеводителем и специально ко дню молодежи и дню Конституции Украины с 24 по 30 июня провела арт-акцию «Молодь
проти ненависті» в городах Бердянск, Мариуполь, Святогорск.
«Осторожно, харьковчане!» вернулась в родной университет
alma mater с приличным бонусом в виде официального приглашения сборной ХНМУ на XXIII Всеукраинский фестиваль команд
КВН «Країна Веселого Народу».
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

НАДІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Забезпеченням інформаційної складової навчально-виховного та науково-дослідного процесів університету опікується Наукова бібліотека.
На 1 січня 2017 року бібліотечний фонд складає майже 1 млн
примірників. Диференційне обслуговування користувачів усіх
категорій ведеться на 5 абонементах, в 11 читальних залах (загальна кількість посадкових місць – 350), навчальному процесу на
кафедрах сприяє робота 10 бібліотечних пунктів, автоматизовані
всі основні процеси.

Наукова бібліотека має власний Web-сайт, який поєднує
інформаційні, пошукові, освітні, навігаційні функції, завдяки
змістовному наповненню, регулярному оновленню є авторитетним і надійним джерелом інформації. Електронний каталог та
Репозитарій ХНМУ з навчально-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, Мініінвазивні втручання, Серцево-судинні
захворювання, Вірусно-бактеріальні інфекції, Доказова медицина, Недуги «великих» (повнотекстова), Військова медицина.
Наукова бібліотека представлена у соцмережах – «Facebook»
і «Вконтакте».
Представники студентського самоврядування збираються за круглим столом «Бібліотека і студентство: діалоги» і обговорюють різні актуальні питання: моніторинг якості та ефективності
інформаційного забезпечення освітнього процесу, обслуговування
студентів у бібліотеці, сприяння академічної доброчесності та визначення інформованості про плагіат та відношення до нього тощо.
Наукова бібліотека є платформою для вираження творчих доробок студентів: проводяться виставки образотворчого мистецтва, літературні вечорниці з циклу «Вишукана словесність ХНМУ»,
онлайн-конкурси та багато іншого.

Наукова бібліотека видає власний електронний бюлетень
«Библиотерапевт», на його сторінках співробітники і студенти нашого університету представляють свої прозові та поетичні твори.
Невід’ємною часткою роботи є пропагування здорового способу життя не тільки серед студентської молоді, а й серед усіх
верств університетської громади.
«Ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò»
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî ÕÊ ¹ 2098 – 839 ÏÐ â³ä 05.03. 2014 ð.
Çàñíîâíèê – Êîëåêòèâ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó.
Ãàçåòà âèõîäèòü îäèí ðàç íà ì³ñÿöü
Àäðåñà ðåäàêö³¿: 61022, Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 4.
Ãîë. êîðïóñ, 5 ïîâåðõ, òåë. 707I73I60
e-mail: redakt@knmu.kharkov.ua
www.knmu.kharkov.ua

КАК ОДНО МГНОВЕНИЕ…
Мы еще, наверное, до конца не понимаем, что студенческая
жизнь закончилась. Сейчас у нас праздник, мы веселимся и фотографируемся, но завтра мы действительно ощутим, что прошло шесть лет и пора приступать к трудовым будням. Сегодня
улыбки и цветы, а завтра будут мысли и идеи, и мы станем теми,
кем стремились стать – дипломированными специалистами.
Абитуриентам хочу пожелать идти к своей цели. Если есть
стремление, то любые преграды растают на пути идущего.
Äåíèñ Ïëþøêî, I ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
Я безмерно благодарна университетским педагогам, которые мне запомнились строгими, требовательными, но добрыми
и терпеливыми.
Главная задача
преподавателя – вызвать интерес к своему
предмету.
Абитуриентам
желаю
терпения. Если
поступили,
то
идите до конца,
не
сомневайтесь и не жалейте. Профессия
врача очень благородная, а задача молодого поколения врачей –
поднять медицинское обслуживание населения на более высокий уровень.
Êñåíèÿ Ñêèáèíà, ²² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
Я начинал учиться в Донецком национальном медицинском
университете, а стал выпускником Харьковского медицинского,
в силу сложившихся обстоятельств на Востоке страны. ХНМУ –
очень хороший университет, большой и солидный. В нашей группе царила теплая атмосфера, все сразу стали друзьями и морально поддерживали друг друга.
Íèçàð Êåðïàæ (Äîíåöê), ²² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
Абитуриентам хочу пожелать терпения, сил и все делать вовремя! Еще хочу посоветовать отмечать все праздники в Харькове, не сидеть дома или в общежитии, выходить в город и участвовать во всех событиях.
Âåðîíèêà Ðûáàê (Îäåññà), ²²² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
Время прошло очень быстро, шесть лет
пролетели, как
одно
мгновение. Казалось,
только поступил
на первый курс,
не успел оглянуться, а ты уже
выпускник. Поэтому эмоции
з а ш к а л и в а ю т,
много позитива
и слов благодарности в адрес профессорско-преподавательского состава университета и сотрудников нашего деканата.
Абитуриентам хочется сказать, что в медицинский университет должны идти сознательные люди, это ответственная профессия, и только серьезные люди смогут добиться успеха в стенах
этого университета и на поприще врача.
Àíòîíèíà Áåðåæíàÿ, IV ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 18.04.2017. Ôîðìàò 60 õ 90/4.
Ïàï³ð îôñåòíèé. Ãàðí³òóðà Pragmatica. Äðóê îôñåòíèé.
Óìîâ. äðóê. àðê. 8. Îáë.Iâèä. àðê. 8,5.
Òèðàæ 500 ïðèì. Çàì. ¹ 04/18.
Âèäàííÿ ï³äãîòîâëåíî òà íàäðóêîâàíî
ó ÒÎÂ ÂÏÏ «Êîíòðàñò».
61166, ì. Õàðê³â, ïð. Íàóêè, 40,
ò. (057) 719I49I13, 717I76I51

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

