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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 та 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 університету 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 молодих людей, охочих отримати міцні знання. Сьогодні у
виші сформована гідна матеріальнотехнічна 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 отримувати знання, 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 в усіх 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. Розширено та оновлено бібліотечний простір, який укомплектовано сучасними підручниками, комп’ютерним та
мультимедійним обладнанням.
8. Надання місця в гуртожитку всім
іногороднім першокурсникам.
9. Цікаве студентське життя: наукові товариства, клуб із численними творчими колективами, спортивний клуб, клуб
інтелектуальних ігор, КВК, конкурси, концерти.
Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ë³ñîâèé
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ДОЗВОЛЬТЕ ВІДРЕКОМЕНДУВАТИСЯ

ПЕРЕМОГА, ЯКОЮ ВАРТО ПИШАТИСЯ
Щороку студентські лави Харківського національного медичного університету поповнюються першокурсниками – майбутніми лікарями. Alma mater відкриває свої двері і запрошує
зануритися в освоєння найважливішої професії у світі. На першокурсників чекає все нове: цінності й поняття, знання, досягнення,
відкриття. Не є секретом, що навчання в медичному університеті
важко назвати легким. Щоб усе вийшло, потрібно не загубитися,
бути активним і старанним. Йоганн Вольфганг Гете говорив: «Я
поважаю людей, які знають, чого хочуть. І не тільки хочуть, але й
виконують задумане». Тож, щоб все вийшло, користуйтеся концепцією під назвою ПУСК:
П — перевірити – перед тим, як дізнатися, що являє собою
предмет, варто знайти якусь інформацію про нього.
У – уявити – варто задати собі питання: «Яка мета вивчення предмета? Що мені треба буде знати до кінця семестру, щоб
скласти іспит?».
С – сконцентруватися – організація наших справ за пріоритетами та вміння послідовно мислити.
К – «копати» вглиб – виявити який принцип лежить в основі
того чи іншого поняття.
У вас усе вийде, хай щастить!

Àíàñòàñ³ÿ Áàñêàêîâà, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò, ²² êóðñ

ДОРОГІ ПЕРШОКУРСНИКИ!
Ви уперше переступили поріг нашої alma mater та починаєте
знайомитися з усіма особливостями навчання в медичному університеті.
Уже з перших тижнів вам
доведеться попітніти над навчанням, адже легко не буде
нікому. Будьте відкритими для
нових знань. Не падайте духом
після перших поразок, вони
обов’язково будуть, а навпаки, прагніть досягти вершин.
Заводьте гарні та дружні відносини з викладачами та студентами. Будьте старанними
та уважними у навчанні, але
не забувайте виділяти трохи
часу на відпочинок та дозвілля. Цікавтесь усім, що відбувається у стінах університету,
беріть участь у різних заходах,
і це зробить ваше навчання
веселішим.
Бажаю вам великого натхнення та терпіння, аби ви не втратили того запалу в очах, з яким
переступили наш поріг, адже попереду найкращі часи вашого
життя!
Òåòÿíà Ñâåíòîçåëüñüêà, ñòóäêîð (²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò)

Я приїхала на навчання із Закарпаття, м. Ужгород. Обрала
Харківський національний медичний університет, тому що він
мені сподобався своєю історією і досягненнями. Дуже добрі відгуки випускників саме про цей виш. Стати лікарем було дитячою
мрією. Спочатку я хотіла бути судмедекспертом, потім – гінекологом. Протягом навчання сподіваюся зробити остаточний вибір.
Àíàñòàñ³ÿ Êðåì³íñüêà, ²V ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
Я із Зачепилівки. З дитинства мріяла бути лікарем. Вступила на спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія», адже мені подобається ставити людей на ноги після важких операцій та поранень. Я продовжую медичну династію – мама в мене працює
медичною сестрою.
Þë³ÿ Á³ëèê, ÍÍ² ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè
Я з Херсону. Обрала ХНМУ, адже, на мою думку, він має дуже
потужну навчальну та клінічну базу, також я люблю Харків – велике, красиве, студентське місто. Я обрала лікарський фах, бо мені
подобається допомагати людям.
Ñîô³ÿ Ãîëóá, ² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
Я із Харкова. Надала перевагу Харківському медичному
вишу, тому що хочу лікувати людей, а також зробити свій внесок в
розбудову галузі та країни в цілому, щоб наше майбутнє було квітучим. Мій брат навчається в ХНМУ на ІІ курсі стоматологічного
факультету, отже я продовжую династію медиків.
Ë³ä³ÿ Êóë³êîâà, ²²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
Я из Харькова. Выбрала профессию врача, потому что это
реализация моей детской мечты. Я из династии медиков, мои
бабушка и мама – врачи. Считаю Харьковский медицинский лучшим вузом в городе.
Àðèíà Èâàíþùåíêî, ²² ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
Я родом із Харківської області, м. Балаклея. Вступив до ХНМУ,
адже вважаю, що це найкращий вітчизняний медичний виш. Обрав стоматологію, тому що хочу дарувати людям посмішку.
Ìèêèòà Ëàòóõà, ñòîìàòîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò
Я – харьковчанка. Выбрала стоматологию, потому что мне
нравится эстетика и анатомия человека, а стоматология их прекрасно совмещает. Поступить в ХНМУ было непросто: я окончила медицинский колледж, затем год работала, поэтому ВНО сдавать было трудно.
Ìàðèÿ Àêñåíîâà, ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

КРІЗЬ ЧАС І ПРОСТІР НАВЧАННЯ

ÂÎÍÈ ÂÈÁÎÐÎËÈ ÏÐÀÂÎ ÑÒÀÒÈ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÂÈØÓ
31 серпня в актовій залі Харківського національного медичного університету відбулося щорічне свято – урочиста церемонія
посвячення першокурсників у студенти.
Традиційно цьому заходу передував мітинг на знак єднання
українського народу, під час якого нові студенти вишу випустили
в небо кольорові повітряні кульки, що символізують мир, злагоду
та щасливе майбутнє рідної землі.
Батьки першокурсників, яких особисто привітали керівники
університету разом із почесними гостями, мали змогу дистанційно, в режимі онлайн, спостерігати за ходом церемонії, знаходячись у двох аудиторіях головного корпусу вишу.
Наприкінці заходу молоді люди дали клятву першокурсника,
що морально зобов’язала їх гідно нести звання студента Харківського національного медичного університету і відповідально
ставитися до навчання та обраної професії. Протягом усієї церемонії зі сцени лунали напутні слова, а гарного настрою присутнім
додав концерт та святкова атмосфера, що відчувалася навкруги.
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ВИТЯГ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ
до Харківського національного медичного університету
в 2018 році
Провадження освітньої діяльності у Харківському національному медичному університеті (далі ХНМУ) здійснюється відповідно до Наказів Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017 №11-л «Про переоформлення ліцензій», від 18.04.2017 № 77-л «Про переоформлення витягів», від 29.01.2018 № 90-л «Про ліцензування
освітньої діяльності», Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ХНМУ Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/storage/app/
media/pravo-diyalnosti/2018/02/09/natsionmedich niyuniver3.pdf
Правила прийому на навчання до Харківського національного медичного університету в 2018 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією
ХНМУ (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265.
II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ХАРКІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
2.1. Прийом на навчання до ХНМУ проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на
четвертий та наступні курси проводиться за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими
здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.
2.2. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції,
які самостійно формує заклад вищої освіти. Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.
2.3. Прийом на навчання в ХНМУ здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.
2.4. Харківський національний медичний університет оголошує прийом на
підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями бакалавра, магістра, доктора
філософії за спеціальностями (спеціалізаціями), формами навчання (денною, вечірньою та заочною) 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 заочна
форми навчання); 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація (освітня програма) «Лабораторна діагностика» (денна форма навчання); 227
«Фізична терапія, ерготерапія» спеціалізація (освітня програма) «Фізична терапія,
ерготерапія» (денна форма навчання);
галузь знань 23 «Соціальна робота» за спеціальністю 231 «Соціальна робота» спеціалізація (освітня програма) «Соціальна робота» (денна та заочна форми
навчання);
«магістр»:
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями 222 «Медицина»
спеціалізація (освітня програма) «Медицина» (денна форма навчання); 221 «Стоматологія» спеціалізація (освітня програма) «Стоматологія» (денна форма навчання); 228 «Педіатрія» спеціалізація (освітня програма) «Педіатрія» (денна форма навчання);
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 223 «Медсестринство» спеціалізація (освітня програма) «Сестринська справа» (заочна форма навчання); 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація (освітня
програма) «Лабораторна діагностика»; 227 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціалізація (освітня програма) «Фізична терапія, ерготерапія»;
галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю
281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація (освітня програма)
«Управлянні у сфері охорони здоров’я» (заочна форма навчання);
галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» спеціалізація (освітня програма) «Педагогіка вищої школи» (заочна
форма навчання);
«доктор філософії» (денна та заочна форма навчання):
галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 222 «Медицина»,
221 «Стоматологія», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 228 «Педіатрія»;
за наступними конкурсними пропозиціями:
І. Відкриті конкурсні пропозиції:
ступінь освіти «магістр»:
«Медицина» 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);
«Стоматологія» 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 роки 10 місяців
(денна форма навчання);
«Педіатрія» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 228 «Педіатрія» спеціалізація (освітня програма) «Педіатрія» вступ на 1 курс на основі повної
загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна форма
навчання);
ІІ. Закриті конкурсні пропозиції:
ступінь освіти «бакалавр»:
«Медсестринство, строк навчання 10 місяців» 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»:
«Медсестринство, строк навчання 1 рік 10 місяців» 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 1 рік 10 місяців (денна форма навчання);
«Медсестринство, строк навчання 10 місяців, заочна» 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 (заочна форма навчання);
«Медсестринство, строк навчання 1 рік 10 місяців, заочна» 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 1 рік 10 місяців (заочна
форма навчання);
«Технології медичної діагностики та лікування 1 курс» 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 роки 10
місяців (денна форма навчання);
«Технології медичної діагностики та лікування 2 курс» 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 «Лабораторна діагностика») зі строком навчання
2 роки 10 місяців (денна форма навчання);
«Технології медичної діагностики та лікування 3 курс» галузь знань 22
«Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація (освітня програма) «Лабораторна діагностика» вступ на 3
курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальністю «Лабораторна діагностика» зі строком навчання 1 рік 10 місяців (денна форма навчання);
«Фізична терапія, ерготерапія» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціалізація (освітня програма) «Фізична терапія, ерготерапія» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої
освіти зі строком навчання 3 роки 10 місяців (денна форма навчання);
«Соціальна робота, денна» 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 роки 10 місяців (денна форма навчання);
«Соціальна робота, заочна» 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 роки 10 місяців (заочна форма навчання);
ступінь освіти «магістр»:
«Медицина, іноземці, російська мова» галузь знань 22 «Охорона
здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» спеціалізація (освітня програма) «Медицина» з російськомовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс
на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців
(денна форма навчання);
«Медицина, іноземці, англійська мова» галузь знань 22 «Охорона
здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» спеціалізація (освітня програма) «Медицина» з англомовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на
основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців
(денна форма навчання);
«Стоматологія, іноземці, російська мова» галузь знань 22 «Охорона
здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація (освітня програма)
«Стоматологія» з російськомовним викладанням для іноземних громадян вступ
на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 роки
10 місяців (денна форма навчання);
«Стоматологія, іноземці, англійська мова» галузь знань 22 «Охорона
здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія» спеціалізація (освітня програма)
«Стоматологія» з англомовним викладанням для іноземних громадян вступ на
1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 роки 10
місяців (денна форма навчання);
«Медсестринство» 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 рік 10 місяців (заочна форма навчання);
«Технології медичної діагностики та лікування, денна» 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 рік 06 місяців (денна форма навчання);
«Публічне управління та адміністрування» галузь знань 28 «Публічне
управління та адміністрування» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація (освітня програма) «Управління у сфері охорони
здоров’я» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) зі строком навчання 1 рік 5 місяців (заочна форма навчання);
«Освітні, педагогічні науки» галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» спеціалізація (освітня програма) «Педагогіка вищої школи» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти бакалавра, магістра
(ОКР спеціаліста) зі строком навчання 1 рік 5 місяців (заочна форма навчання);
«Фізична терапія, ерготерапія, денна» галузь знань 22 «Охорона
здоров’я» спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціалізація (освітня
програма) «Фізична терапія, ерготерапія» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти
бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) зі строком навчання 1 рік 10 місяців (денна
форма навчання).
Акредитовані спеціальності (освітні програми):
ступінь бакалавр: галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223
«Медсестринство», 224 Технології медичної діагностики та лікування, 227 «Фізична терапія, ерготерапія» акредитація запланована на 2019 рік, галузь знань 23
«Соціальна робота» спеціальність 231 «Соціальна робота» акредитація запланована на 2020 рік;
ступінь магістр: галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 228 «Педіатрія», 223 «Медсестринство», 224 Технології медичної діагностики та лікування; галузь знань 28 «Публічне управління та
адміністрування» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»; 01
«Освіта/Педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки.
2.5. 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.
2.6. Усі особи, які здобувають вищу освіту у ХНМУ, мають рівні права та
обов’язки. Прийом до ХНМУ на всі освітні ступені здійснюється на конкурсній
основі незалежно від джерел фінансування.
2.7. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня
2018 року, визначаються наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня
2016 року за № 795/28925;
2.8 Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем проживання
яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведен-
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ня) або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.
2.9. 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 2018 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.
2.10. 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.
2.11. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ХНМУ та/або виконання процедур вступної кампанії.
2.12. Ректор ХНМУ забезпечує дотримання законодавства України, у тому
числі цих Правил прийому, Умов прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
2.13. До 31 грудня 2017 року Правила прийому подаються до Єдиної бази
для верифікації переліку спеціальностей, за якими планується отримання місць
за державним замовленням на підготовку фахівців ступеня бакалавра (магістра
медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) з одночасним внесенням до неї відкритих та закритих (фіксованих) конкурсних пропозицій.
Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01
травня 2018 року.
2.14. ХНМУ має можливості для навчання осіб з особливими потребами.
2.15. 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 реєстраційний № 21-1. від
26.12.2008 р.
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 терапія, ерготерапія» (денна форма навчання) та 231 - «Соціальна
робота» (денна та заочна 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 та заочна форми зі строком навчання 10 місяців)
приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста» за спеціальністю «Сестринська справа» (отримали диплом після 2009
року) за результатами фахових вступних випробувань (письмового випробування
за тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома молодшого
спеціаліста на місця навчання за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб;
для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 223 – «Медсестринство»
(денна та заочна форми зі строком навчання 1 рік 10 місяців) приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста» за спеціальностями «Сестринська справа» (отримали диплом до 2009 року), «Лікувальна
справа», «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 X 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» (денна форма навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за
спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина» (крім спеціальності «Лабораторна діагностика»).
ХНМУ приймає на третій курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу) для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю
224 - «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма навчання) осіб,
які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «Лабораторна діагностика».
Прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 224 - «Технології медичної діагностики та лікування» 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 X цих Правил прийому.
3.4. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра: за спеціальностями 222 – «Медицина», 221 – «Стоматологія», 228 – «Педіатрія» (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) на місця навчання за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб.
3.5. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра: за спеціальністю
223 – «Медсестринство» приймаються особи, які мають ступень бакалавра за напрямом підготовки «Сестринська справа» (за спеціальністю 223 – «Медсестринство»); за спеціальністю 224 – «Технології медичної діагностики та лікування»
приймаються особи, які мають ступень бакалавра за напрямом підготовки «Лабораторна діагностика», (за спеціальністю 224 – «Технології медичної діагностики
та лікування»).
Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальностями 223 –
«Медсестринство», 224 – «Технології медичної діагностики та лікування», здійснюється за результатами фахових вступних випробувань (письмового випро-

бування за тестовими технологіями) 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 X цих Правил
прийому.
3.6. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра: за спеціальностями 281 – «Публічне управління та адміністрування» та 011 – «Освітні, педагогічні
науки» приймаються особи, які мають ступінь освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальностями 281 –
«Публічне управління та адміністрування» та 011 – «Освітні, педагогічні науки» на
основі здобутого ступеня освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста) здійснюється за результатами фахових вступних випробувань
(письмового випробування за тестовими технологіями) та вступного іспиту з іноземної мови (письмового випробування за тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома бакалавра, магістра (спеціаліста) при вступі на ту
саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність та за умови успішного
проходження додаткового вступного випробування (письмового випробування
за тестовими технологіями) при вступі на основі здобутого ступеня освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 –
«Фізична терапія, ерготерапія» приймаються особи, які мають ступінь освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальністю 227 – «Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спорідненими спеціальностями, напрямами підготовки («Фізична терапія, ерготерапія», «Здоров’я людини»,
«Фізична реабілітація», «Фітнес та рекреація») здійснюється за результатами фахового вступного випробування (письмового випробування за тестовими технологіями) та вступного іспиту з іноземної мови (письмового випробування за
тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома бакалавра,
магістра (спеціаліста) на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних
осіб.
Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальністю 227 – «Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншими неспорідненими
спеціальностями (напрямами підготовки) здійснюється за результатами фахового вступного випробування (письмового випробування за тестовими технологіями) та вступного іспиту з іноземної мови (письмового випробування за тестовими
технологіями) з урахуванням середнього бала диплома бакалавра, магістра (спеціаліста) та за умови успішного проходження додаткового вступного випробування (письмового випробування за тестовими технологіями) на місця навчання за
кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Програми фахових вступних випробувань, вступного іспиту 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 X цих Правил прийому.
3.7. 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.
3.8. Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на
основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були
відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають
право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальною програмою за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.
Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань,
які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою,
мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня
магістра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі
знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.
Здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань, які були відраховані або
перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, в разі переходу від підготовки бакалаврів за цією спеціальністю до підготовки магістрів на основі повної
загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття
ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.
ІV. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
4.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у ХНМУ здійснюється:
за рахунок видатків державного 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 здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року
№ 916;
за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за
кошти грантів, які отримав ХНМУ на проведення наукових досліджень, за якими
передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
або доктора наук).
4.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в
державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі 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/або юридичних осіб.
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 закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки
фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів 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
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одночасно на ступінь бакалавра та магістра відповідно до абзацу першого цього пункту.
4.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за
другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти:
якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи
посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.
4.5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,
особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового
або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і
які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої
освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених
Кабінетом Міністрів України.
4.6. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах
вищої освіти за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за
кошти державного (місцевого) бюджету (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, рівнями, ступенями) за кошти державного або місцевого бюджетів.
V. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ
5.1. Порядок роботи приймальної комісії ХНМУ під час вступної кампанії 2018
року: щоденно з 9.00 до 17.00 (20, 24, 25, 26 липня, 06 серпня 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 іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
денна форма навчання:
Ступінь «Магістр», «Бакалавр»
Етапи вступної кампанії
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

Вступ на навчання до ХНМУ на основі повної загальної середньої освіти
02 липня - 25 липня (до
18.00) 2018 року

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

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

18.00 година 20 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають
тільки на основі сертифікатів ЗНО

18.00 година 26 липня 2018 року

Строки проведення в ХНМУ співбесід
Строки проведення в ХНМУ
вступних іспитів
Строк оприлюднення списків осіб,
рекомендованих до зарахування
за результатами співбесіди
Строк формування та оприлюднення
рейтингового списку вступників, які
вступають на основі сертифікатів
ЗНО, вступних іспитів (у тому
числі за квотою-1) із зазначенням
рекомендованих до зарахування
та повідомленням про отримання
чи неотримання ними права
здобувати вищу освіту за
державним замовленням

Закінчення строку виконання вимог
до зарахування вступниками,
які отримали рекомендації

Терміни зарахування вступників

Строк анулювання заяв на інші місця
за державним замовленням, осіб,
зарахованих на місця навчання
за державним замовленням за
результатами співбесіди

дини 25 липня, а також подати письмову заяву про анулювання заяв на інші місця
державного замовлення.
заочна форма навчання:
Ступінь «Бакалавр»
Етапи вступної кампанії

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв
та документів для осіб, які
вступають на основі співбесіди,
вступних іспитів у ХНМУ

21 липня – 26 липня 2018 року
не пізніше 12.00 години
24 липня 2018 р.

Вступ на навчання до ХНМУ на основі повної загальної середньої освіти
02 липня - 25 липня (до
18.00) 2018 року
12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та
документів для осіб, які вступають
тільки на основі сертифікатів ЗНО

18.00 година 20 липня 2018 року

Строки проведення в
ХНМУ вступних іспитів

17.00 година 10 серпня 2018 року

Строк формування та оприлюднення
рейтингового списку вступників, які
вступають на основі сертифікатів
21 липня – 26 липня 2018 року
ЗНО, вступних іспитів із зазначенням
рекомендованих до зарахування
Закінчення строку виконання вимог
до зарахування вступниками,
які отримали рекомендації

не пізніше 11 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

до 17 серпня 2018 року – на місця за
кошти фізичних та юридичних осіб

до 20 серпня 2018 року – на місця за
кошти фізичних та юридичних осіб
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:
Денна форма навчання
Етапи вступної компанії

Початок прийому заяв та документів

21 липня – 23 липня 2018 року

Спеціальність «Соціальна робота»

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

(«Бакалавр» спеціальність «Технології
медичної діагностики та лікування»)
Вступ на навчання до ХНМУ на основі ОКР «молодший спеціаліст»
12 липня 2018 року
18.00 година 24 липня 2018 року
25 липня – 31 липня 2018 року
не пізніше 12.00 години 07 серпня 2018 р.

Закінчення строку виконання вимог
для зарахування вступниками,
які отримали рекомендації

до 10 серпня 2018 року – на місця за
кошти фізичних та/або юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

за
рахунок
цільових
пільгових
державних кредитів, за кошти фізичних
та юридичних осіб – до 15 серпня
2018 р.

не пізніше 01 серпня 2018 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:
18.00 години 25 липня 2018 року –
на місця державного замовлення
за результатами співбесіди;
18.00 година 06 серпня 2018
року – на місця державного
замовлення при вступі на основі
сертифікатів ЗНО, вступних іспитів
(у тому числі за квотою-1);
до 10 серпня 2018 року – на місця за
кошти фізичних та юридичних осіб
за державним замовленням за
результатами співбесіди – не пізніше
12.00 години 26 липня 2018 року;
за державним замовленням при
вступі на основі сертифікатів ЗНО,
вступних іспитів (у тому числі
за квотою-1) – не пізніше 12.00
години 07 серпня 2018 року;
за рахунок цільових пільгових
державних кредитів (за наявності),
за кошти фізичних та юридичних
осіб – до 15 серпня 2018 р.

впродовж 26 липня 2018 року

Строк переведення на вакантні
місця державного замовлення,
та на місця за рахунок цільових
не пізніше 18 серпня 2018 року
пільгових державних кредитів осіб,
які зараховані на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб
*Вступники, які отримали рекомендації за результатами співбесіди, мають
виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 го-

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

Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів

Денна форма
12 липня 2018 р.
18.00 година 24
липня 2018 р.

Заочна форма
12 липня 2018 р.
17.00 година 31
липня 2018 р.

Строки проведення в ХНМУ фахових
вступних випробувань

25 липня – 31
липня 2018 року

25 липня – 5 серпня 2018 року

Строк формування та оприлюднення рейтингового списку вступників із
зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
Строк формування та оприлюднення
рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та
юридичних осіб

не пізніше 12.00
години 01 серпня 2018 р.

07 серпня 2018 р.

12.00 година 06
серпня 2018 р. –
на місця за дерЗакінчення строку виконання вимог жавним
замовдля зарахування вступниками, які ленням;
отримали рекомендації
до 10 серпня 2018
року – на місця за
кошти фізичних та
юридичних осіб

07 серпня 2018 р.

до 10 серпня 2018
року – на місця за
кошти фізичних та
юридичних осіб
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Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не
пізніше 12.00 години 07 серпня
2018 року;
за рахунок цільових пільгових державних кредитів,
за кошти фізичних та юридичних
осіб – до 15 серпня 2018 року.

за кошти фізичних та юридичних
осіб – до 15 серпня 2018 року.

5.5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ХНМУ,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:
Денна та заочна форми навчання
(ступінь «Магістр»)
Етапи вступної компанії

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

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

12 липня 2018 року

Терміни зарахування вступників

26 липня 2018 року
27 липня – 31 липня 2018 року
07 серпня 2018 року
на місця навчання за кошти фізичних
та юридичних осіб – до 10 серпня
2018 року
за кошти фізичних та юридичних осіб –
до 15 серпня 2018 року

VІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У
КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДО ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
6.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, відповідно до цих Правил прийому та Умов прийому;
за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження,
статі або громадянстві вступника в його документах;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до
запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або
вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в
електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії
ХНМУ.
Інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.
Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення в
закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі
на місця за кошти фізичних та/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 закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.
ХНМУ створює консультаційний центр при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть
звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою
створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до
Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.
6.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ХНМУ. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
6.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої
програми, нозології, мови) та форми навчання.
Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції
вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
«претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
«претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Вступники для здобуття освітнього ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти, які претендують на місця державного замовлення за денною
формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; 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.
6.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
документа, що посвідчує особу та громадянство;
військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних
(крім випадків, передбачених законодавством);
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до
нього;
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на

основі повної загальної середньої освіти (за наявності).
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або
переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на
територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом
№ 560 та наказом № 697 відповідно.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до
документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
6.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до
нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для
вступників на основі повної загальної середньої освіти);
копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на
основі повної загальної середньої освіти (за наявності);
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими
умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством,
у строки, визначені для прийому документів.
Усі заяви обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист
персональних даних».
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.
6.7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних
умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені
цими Правилами прийому та Умовами прийому або відповідно до них терміни.
Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами
вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.
6.8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних
умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних
осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої
освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок
цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 10.1. розділу Х цих Правил прийому. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення
на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.
6.9. 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.
6.10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти
та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного,
фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за
рахунок цільових пільгових державних кредитів.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про
освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про
освіту до 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).
6.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає
рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до
ХНМУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів (проведення вступних випробувань). У разі порушення з вини закладу освіти встановленого терміну розгляду заяв та документів
вступників, реєстрація та розгляд наступних заяв тимчасово припиняється до закінчення опрацювання прострочених заяв та документів. Оприлюднення поточних
рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті ХНМУ на
підставі даних, внесених до Єдиної бази.
6.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у
конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
6.13. 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 закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з
такою ж пріоритетністю.
6.14. 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.
При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є
подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну
освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) щодо
визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.
6.15. 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.

7
VII. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
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 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра 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. Приймальна комісія ХНМУ допускає до участі у конкурсному відборі для
вступу на навчання:
для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія»,
«Стоматологія» на основі повної загальної середньої освіти вступників, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з другого та третього конкурсного предмета з балами 150 та вище та української мови та літератури з балами 130 та вище;
для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями «Технології медичної
діагностики та лікування», «Соціальна робота», «Фізична терапія, ерготерапія» 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, на основі раніше здобутого відповідного ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) вступників з результатами вступних випробувань з конкурсних предметів з балами 124 та вище.
7.3. Вступники, які подають сертифікат зовнішнього незалежного 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.
7.4. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил та Умов прийому.
7.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра за спеціальностями
«Медицина», «Педіатрія», «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 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 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 математики (за вибором вступника) – 0,2;
К4: для середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту – 0,1;
К5 – 0.
7.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями
«Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія»
зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів: 1-ий – українська мова та
література, 2-ий – біологія, 3-ій – математика або історія України (за вибором
вступника).
Конкурсний бал обчислюється за формулою:
Конкурсний бал = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А+ К5*ОУ,
де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або 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 математики 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.
7.7. 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 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 або математики
(за вибором вступника) – 0,2;
К4: для середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту – 0,1;

К5 – 0.
7.8. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має
право подавати оцінку із сертифіката 2018 року з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
7.9. 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.
7.10. Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України),
Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань
за вибором вступника.
7.11. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 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. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.
7.12. Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий
(ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення
на їх добуток, причому:
Регіональний коефіцієнт дорівнює 1,02;
Галузевий коефіцієнт дорівнює 1,00;
Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну
загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік
вступу, та 1,00 в інших випадках;
Першочерговий коефіцієнт дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів,
відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу
освіту», та 1,00 в інших випадках.
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то
він встановлюється таким, що дорівнює 200;
7.13. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної
середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, 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. Голова приймальної комісії ХНМУ затверджує порядок оцінювання за результатами
вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового балу.
7.14. Формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про
отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або
регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 01 серпня 2018 року.
7.15. 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.
7.16. 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 спеціаліста за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина» зараховуються результати
фахових вступних випробувань з біологічної хімії та мікробіології.
7.17. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на третій курс з
нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу для здобуття ступеня бакалавра, спеціальність «Технології медичної діагностика та лікування» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю «Лабораторна діагностика» зараховуються результати
фахового вступного випробування з основ клінічної лабораторної діагностики.
7.18. При прийомі на навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра 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.
Середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста вноситься до Єдиної бази та обчислюється за 12-бальною
шкалою з округленням до десятих й переводиться в шкалу від 100 до 200 балів
відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
(додаток 1). Оцінки з документа про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3»
відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». (При використанні інших
шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія ХНМУ). У
разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста
його середній бал за шкалою від 100 до 200 балів вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
Результати фахових випробувань з конкурсних предметів оцінюються за
шкалою від 100 до 200 балів.
7.19. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра, спеціальність «Медсестринство» на основі ступеня бакалавра за
напрямом підготовки «Сестринська справа» (спеціальностю «Медсестринство»)
зараховуються результати фахового вступного випробування з клінічного медсестринства та вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька).
7.20. 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»
(спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування») зараховуються результати фахового вступного випробування з клінічної лабораторної діагностики
та вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька).
7.21. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра, спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» на
основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) враховуються результати фахового вступного випробування з основ
держави і права, з основ економіки, з основ державного управління, вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька), та додаткового вступного іспиту з української мови (при вступі на основі освітнього ступеня, здобутого
за іншою спеціальністю).
7.22. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття
ступеня магістра, спеціальність «Освітні, педагогічні науки» на основі здобутого
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ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) враховуються результати фахового вступного випробування з основ педагогіки, вступного екзамену з іноземної мови (англійська, німецька, французька) та додаткового вступного іспиту з української мови (при вступі на основі освітнього ступеня,
здобутого за іншою спеціальністю).
7.23 Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра, спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
враховуються результати
фахового вступного випробування з основ фізичної реабілітації,
вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) та
додаткового вступного іспиту з основи медичних знань (при вступі на основі
освітнього ступеня, здобутого за іншою неспорідненою спеціальністю (напрямом
підготовки)).
При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Медсестринство» та «Технології медичної діагностики та лікування» на основі
здобутого ступеня бакалавра за відповідною спеціальністю, конкурсний бал розраховується – як сума балів за фахове вступне випробування з відповідного конкурсного предмету, балів за вступний іспит з іноземної мови та середнього бала
документа (додатка до документа) про здобутий ступень бакалавра.
При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями
«Публічне управління та адміністрування» та «Освітні, педагогічні науки» на основі
здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), конкурсний бал розраховується – як сума балів за фахові вступні випробування з відповідних конкурсних предметів, балів вступного іспиту з іноземної
мови та середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий ступень бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та за умови успішного проходження додаткового вступного іспиту з української мови (при
вступі на основі освітнього ступеня, здобутого за іншою спеціальністю).
При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю
«Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), конкурсний бал розраховується
– як сума балів за фахове вступне випробування, балів вступного іспиту з іноземної мови та середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий ступень бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
Обов’язковою додатковою умовою для допуску до участі у конкурсному відборі
при вступі на основі освітнього ступеня, здобутого за іншою неспорідненою спеціальністю (напрямом підготовки), є успішне проходження додаткового вступного іспиту з основ медичних знань.
Середній бал документа про здобутий ступень бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) вноситься до Єдиної бази та обчислюється за шкалою від 100 до 200, або, за умови використання 12-бальної або
5-бальної шкал, переводиться в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 1). При цьому оцінки з документа про освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким
чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». (При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія
ХНМУ). У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра,
магістра (спеціаліста) його середній бал за шкалою від 100 до 200 балів вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
Результати фахових випробувань з конкурсних предметів, вступного іспиту
з іноземної мови та додаткових вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100
до 200 балів.
7.24. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, та здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.
7.25. Програми фахових випробувань, вступних іспитів, структура оцінки та
порядок оцінювання, для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, ступеня бакалавра, магістра розробляються і затверджуються головою приймальної комісії ХНМУ не пізніше ніж за три місяці до
початку прийому документів.
7.26. Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань
обов’язково оприлюднюються на веб-сайті ХНМУ. У програмах повинні міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості
вступників.
7.27. 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 значення, 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.
7.28. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних
показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі. 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 2018 році, яке затверджується наказом ректора ХНМУ.
7.29. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ХНМУ, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора ХНМУ.
7.30. 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.
7.31. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються в приміщеннях
приймальні комісії не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.
7.32. 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.
VІІІ. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА
ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
8.1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для
здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:
– зарахування за співбесідою;
– участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.
Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним або
регіональним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є:
– зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця державного
замовлення;
– переведення на вакантні місця державного замовлення осіб у порядку,
передбаченому цими Правилами прийому та Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту

(фіксовану) конкурсну пропозицію;
– переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів
осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.
8.2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:
– 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 закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено:
«претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб»).
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням здійснюється не пізніше 12.00 години 24 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до
зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також
подати письмову заяву про анулювання заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення анулюються впродовж 26 липня.
8.3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний
з них не менше ніж встановлений ХНМУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:
– особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини
першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про
проходження військової служби громадянами України;
– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами
вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку,
коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).
8.4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний
з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:
особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти
копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 0863/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29
серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному
оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної
комісії при
регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у
будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного
відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).
8.5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та в разі отримання кількості балів
за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний
рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:
особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів)
через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку
захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016
року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016
року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої
освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016
року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні
та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани,
інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року
за № 1707/29837, або копії такого документа).
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, та/або
зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях
за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або
закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному
відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім
випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).
8.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів) та в разі отримання кількості балів за кожний з
них не менше ніж встановлений ХНМУ мінімальний рівень допускаються до участі
в конкурсному відборі:
– особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30
листопада 2017 року;
– громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами
вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).
Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки за результа-
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тами зовнішнього незалежного оцінювання.
8.7. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному
відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів другого-п’ятого цього розділу, і не були зараховані на місця
державного замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
8.8. Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення в
порядку, передбаченому цими Правилами прийому та Умовами прийому, якщо
вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або
закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію:
1) діти із сімей:
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України;
осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок
поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені
або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил,
МВС, Національної гвардії та інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань та правоохоронних органів;
осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені
або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної
цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань та правоохоронних органів,
загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною
гвардією та іншими, утвореними відповідно до законів України, військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників
Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових
прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної
кримінально-виконавчої служби, інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період
її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції
та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або
померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я,
одержаних під час участі у Революції Гідності;
2) діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних
під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих
дій та конфліктів;
4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем,
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним
обов’язків військової служби.
8.9. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію:
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;
діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту частини
першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки
яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які
загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або
II групи;
особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі
на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої
освіти відповідно до пунктів другого-п’ятого цього розділу, і не були зараховані на
місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних
заявах зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб»).
8.10. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в
порядку, передбаченому цими Правилами прийому та Умовами прийому, якщо
вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або
закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових
пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством,
якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних
осіб:
особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

ІХ. РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО
ЗАРАХУВАННЯ
9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
– вступники, які мають право на зарахування за результатами 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.
9.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди,
впорядковуються за алфавітом.
У межах інших зазначених в пункті 9.1. цього розділу категорій рейтинговий
список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту 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.
9.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;
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).
9.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та
оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ХНМУ.
9.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються на предмет достовірності поданих
вступниками відомостей та дотримання передбачених цими Правилами прийому
та Умовами прийому вимог щодо формування списків, у тому числі вимог матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році (далі – Матеріалів для розробки
технічного завдання), наведених у додатку 6 до Умов прийому, та затверджуються
рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті ХНМУ відповідно до строків,
визначених у розділі V цих Правил прийому.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі
самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 9.3. цього розділу.
9.6. Адресне розміщення 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 форм навчання) формується в Єдиній базі на основі конкурсних
балів та пріоритетностей з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму 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 кваліфікаційний мінімум державного замовлення не досягається за відкритою конкурсною пропозицією, то вона анулюється.
9.7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/
невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного,
фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вимог для
зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
При оновленні списків рекомендованих до зарахування на ступінь бакалавра
(магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються вступникам, зазначеним у
пункті 8.8. розділу VІІІ цих Правил прийому, якщо вони допущені до конкурсного
відбору.
9.8. 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 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.
X. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ
10.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть
участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття
приймальною комісією рішення про рекомендування до 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 та/
або інших документів, передбачених цими Правилами прийому та Умовами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ. Подані оригінали документів
зберігаються в університеті протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого
після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій)
комісії ХНМУ свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази. Особи, які подали заяви в електронній
формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною
комісією.
10.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням, крім випадків, визначених у
розділах ХІІ та ХІІІ цих Правил прийому.
10.3. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть
участь у конкурсному відборі на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до
зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил прийому
або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: подати особисто оригінали
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, та/або інших документів, пе-
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редбачених цими Правилами прийому та Умовами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ. Подані оригінали документів зберігаються в університеті
протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подання заяви, але до
виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії ХНМУ свідоцтво про
державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого
на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до
Єдиної бази. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані
підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
ХI. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам,
які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених розділом X цих Правил прийому.
11.2. 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.
11.3. 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 2018 року.
11.4. 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, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання
здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
11.5. 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 закладі вищої
освіти 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/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.
11.6. Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або
юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та/
або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на іншу в межах одного вищого навчального
закладу (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць
ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).
ХІІ. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
ОСІБ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ
ОСІБ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
12.1. ХНМУ самостійно надає рекомендації для адресного розміщення державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти в
межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до ХНМУ за відповідною конкурсною пропозицією в
порядку, передбаченому пунктом 9.6. розділу IX цих Правил прийому, і надалі анульовані згідно з пунктом 11.1. розділу ХІ цих Правил прийому.
12.2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення.
12.3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:
особи, які зазначені в пункті 8.8. розділу VІІІ цих Правил прийому, незалежно
від конкурсного бала;
особи, які зазначені в пункті 8.9. розділу VІІІ цих Правил прийому, у разі, якщо
отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала,

який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку,
передбаченому пунктом 9.6. розділу ІХ 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.
12.4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 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 у пункті 3 за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що
негайно ставить до відома відповідного державного (регіонального) 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 державного
замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 12.3. цього розділу, ХНМУ
надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць
приймає конкурсна комісія державного замовника.
XIІІ.
НАКАЗ
ПРО
ЗАРАХУВАННЯ,
ДОДАТКОВИЙ
КОНКУРС,
ЗАРАХУВАННЯ ЗА РАХУНОК ЦІЛЬОВОГО ПІЛЬГОВОГО ДЕРЖАВНОГО
КРЕДИТУ
13.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ХНМУ на
підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в 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.
13.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 15.5. розділу XV цих Правил прийому.
Зараховані особи можуть бути: вилучені з наказу про зарахування до ХНМУ
за власним бажанням, відраховані з ХНМУ за власним бажанням, у зв’язку з чим
таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня
після подання заяви про відрахування.
13.3. У разі якщо особа без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку наказ про зарахування скасовується
в частині, що стосується цієї особи.
13.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 13.2,13.3 цього
розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб,
які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. 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 2018 року. При
цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази
до 18.00 години 19 вересня 2018 року.
13.5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника,
що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил прийому.
Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, які зазначені в пункті 8.10. розділу VIII цих Правил прийому. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок
цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.
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ПЕРЕЛІК
КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА (МАГІСТРА МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ)
НА ВІДКРИТІ ТА НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ХНМУ В 2018 РОЦІ
1. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на відкриті конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти до ХНМУ в 2018 році.
Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей та галузей знань – українська мова та література.
Інформація про другий та третій конкурсні предмети наведена в таблиці:
Конкурсні предмети
Шифр галузі

22

Галузь знань

Охорона
здоров’я

Код cпеціальності

Назва спеціальності
Другий предмет

Третій предмет

221

Стоматологія

біологія

хімія або математика

222

Медицина

біологія

хімія або математика

228

Педіатрія

біологія

хімія або математика

2. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на небюджетні конкурсні
пропозиції на основі повної загальної середньої освіти до ХНМУ в 2018 році.
Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей та галузей знань – українська мова та література.
Інформація про другий та третій конкурсні предмети наведена в таблиці:
Конкурсні предмети
Шифр галузі

22

23

Галузь знань

Код cпеціальності

Назва спеціальності
Другий предмет

Третій предмет

224

Технології медичної
діагностики та лікування

біологія

математика
або історія України

227

Фізична
терапія, ерготерапія

біологія

математика
або історія України

231

Соціальна робота

історія України

іноземна мова
або математика

Охорона здоров’я

Соціальна робота

11
ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ СТУДЕНТА

МЕДИЧНИЙ ВОЛОНТЕР

«ВИ ВЧИТЕСЯ БУТИ ПРОФЕСІОНАЛАМИ…»

ВИХОВАТИ ЗДОРОВУ НАЦІЮ

15 листопада в стінах Харківського національного медичного
університету відбулися урочистості з нагоди Міжнародного дня
студента.
Під час свята
відбулося урочисте нагородження 93
студентів університету за значні досягнення у навчанні, науці, суспільній
діяльності, спорті та
творчій діяльності.
Цього дня в нашій alma mater лунав
дитячий сміх – діти із
Куп'янської школи-інтернату завітали до медичного вишу, щоб привітати наших студентів зі святом. На початку концерту представники Студентського самоврядування провели для гостей квест зі
скарбами, які були заховані на різних кафедрах. Квест завершився,
і діти поринули у світ настільних ігор та отримали майстер-клас із
фотографії. Під час концерту наші підшефні здивували публіку своїм виступом з танцювальними та акробатичними елементами.
Святкову атмосферу для присутніх також створили творчі
колективи Молодіжного центру, зокрема, танцювальні ансамблі
«Радість», «A – Fam», «Арт-Денс», «Феєрія», колектив художньої
гімнастики «Грація» та вокальні колективи ХНМУ.

Четвертий рік поспіль команда «Медичний волонтер»
активно співпрацює з адміністрацією ХЗШ № 59.
Цього разу інструктори
першої домедичної допомоги провели заняття для учнів
молодших та середніх класів.
У межах освітнього проекту «День цивільного захисту»
діти навчилися надавати першу допомогу при різноманітних кровотечах і проводити серцево-легеневу реанімацію. Гості з
Управління освіти Новобаварського району, що були присутні на
заходах, високо оцінили професіоналізм інструкторів і запросили
їх до подальшого розвитку ідеї виховання здорової нації.

НАУКОВИЙ ПІКНІК

СВІТ МАНДРІВ

СКЕЛІ ПІДКОРЯЮТЬСЯ СМІЛИВИМ!
Студенти та викладачі Харківського національного медичного університету нещодавно повернулися з краєзнавчо-туристичного походу Карпатськими горами. Цього разу подорож була
незвичайною, адже передбачала проведення по-справжньому
гірського походу для численної групи з 41 особи з подоланням
найскладнішої частини українських Карпат та сходження на найвищі вершини України.

МЕДИЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ У ДОСТУПІ
Команда Харківського національного медичного університету вже традиційно бере участь
у Наукових пікніках, які відбулися на центральній алеї парку
ім. Т.Г. Шевченка.
Відвідувачі заходу мали змогу
перевірити відбитки пальців на наявність спадкових хвороб, зібрати
конструктор із частин тіла, перевірити якість продуктів харчування, взяти участь у арт-терапії, відтворити
генеалогічне дерево, зробити ЕКГ,
ознайомитися з правилами догляду
за порожниною роту та правилами
надання першої медичної допомоги.

«КРАЇНА ВЕСЕЛОГО НАРОДУ»

«ОСТОРОЖНО, ХАРЬКОВЧАНЕ!»
С 14 по 16 сентября в курортной зоне Затока прошел
ежегодный фестиваль «Країна веселого народу», в котором непосредственное участие принимала сборная команда КВН ХНМУ
«Осторожно, харьковчане!».
Сборная «Осторожно, харьковчане!» проявила себя
на фестивале с лучшей стороны. На их
счету – три «победы
дня» в своем блоке,
что весьма достойно, поскольку ребята соревновались с
очень опытными командами. Помимо
этого, они отвоевали II место и продолжили традицию побеждать
в разминке: этот конкурс был очень напряженным, в нем участвовало 22 команды, однако законный кубок I места получили именно харьковчане.
На фестиваль были приглашены актеры «Дизель шоу», которые
в свое время тоже прошли этот путь, а теперь своим примером вдохновляют молодые команды на новые свершения. Ребята имели
возможность сфотографироваться с ними и обменяться опытом.

Прямуючи маршрутом Чорногірський хребет, учасники походу подолали вершини Петрос (або «Грозова гора» – 2020 м), Говерла (або «Чорна гора» – 2061 м), Брескул (1911 м), Пожижевська (1822 м), Данциж (1855 м), Туркул (1933 м). Майже тиждень
учасники походу рухалися в автономному режимі – без заходу в
населені пункти, розраховуючи лише на власні сили. Високі гори
і примхлива погода розступилися перед сміливістю наших мандрівників – і ось результат: уперше в історії нашої alma mater на
найвищих вершинах України встановлено прапор Харківського
національного медичного університету!

ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ

КОЛИ НАРОДЖУЄТЬСЯ РАДІСТЬ…
В актовому залі ХНМУ відбувся святковий концерт з нагоди
10-річного ювілею ансамблю народного танцю «Радість» (керівник – Маргарита Миронова).

Глядачі мали нагоду насолоджуватися видовищним заходом, зокрема, іспанською «Кармен», єгипетською «Клеопатрою», індійським «Девадасі», грузинською та вірменською танцювальними композиціями, запальним «Рок-н-ролом», ліричним
японським танком «Квітуча сакура», а також традиційними українськими народними танцями.

12
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХНМУ

СЛОВО ВЫПУСКНИКА

УНІВЕРСИТЕТСЬКА БІБЛІОТЕКА - НАДІЙНЕ ДЖЕРЕЛО
ІНФОРМАЦІЇ Й ТВОРЧИЙ МАЙДАНЧИК
Забезпеченням інформаційної складової навчально-виховного та науково-дослідного процесів університету опікується Наукова бібліотека, фонд якої складає майже 1 млн примірників.

Для читачів діє розгалужена мережа пунктів обслуговування:
5 абонементів, де можна взяти літературу додому, 14 сучасних читальних залів та залів для самостійної роботи, для студентів організовано коворкінг: загальна кількість посадкових місць – 680,
зали оснащено сучасною комп’ютерною, копіювальною та мультимедійною технікою; навчальному процесу на кафедрах сприяє робота 10 бібліотечних пунктів, автоматизовані всі основні процеси,
локальна мережа бібліотеки налічує 215 ПК, діє зона Wi-Fi.
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 соціальній мережі
«Facebook».
Представники студентського самоврядування постійно 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 академічній доброчесності, визначення інформованості про плагіат та його запобігання 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 бюлетень «Бібліотерапевт», на його сторінках співробітники і студенти нашого університету представляють свої прозові та поетичні твори, образотворче та прикладне мистецтво, фотороботи.
Невід’ємною частиною роботи є пропагування здорового
способу життя не тільки серед студентської молоді, а й серед всіх
верств університетської громади.
Наукова бібліотека підтримує волонтерський рух університету – реалізує власний благодійний проект «Світ у дитячих долоньках», метою якого є допомога в організації дозвілля й творчості
дітей, що потребують особливої уваги, в першу чергу пацієнтів
онкологічних відділень та вихованців дитячих будинків. До цього
проекту приєднались студенти й співробітники університету.
«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. 707-73-60
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«УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО…»
За шесть лет учебы я понял, что учиться никогда не поздно,
у современного доктора на этом построена вся профессиональная деятельность — мы выбрали такую профессию, для которой
повышать свою квалификацию жизненно необходимо.
Абитуриентам хотелось бы пожелать старательного отношения к учебе, готовности к решению сложностей и проблем. Если
они выбрали профессию медика, однозначно будет нелегко, когда столкнутся с реальной жизнью.
Ñåðãåé Ïîëòàâ÷åíêî, I ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
Заканчиваю университет с легким чувством недоумения:
«А что же будет дальше»? Пока мы учились, все было понятно:
ходили на пары, изучали материал, внимательно слушали преподавателей, а теперь новое
место, карьерный рост – все
это вызывает легкую растерянность. За шесть лет учебы
я поняла, что справедливости
в жизни мало, нужно быть хватким и гибким.
Абитуриентам хочу пожелать терпения, рвения, хватки – это им точно пригодится.
Ничего простого в выбранной
профессии нет, какая бы специальность не была. Важно, чтобы
с первого курса они определились со специализацией,
чтобы целенаправленно изучали эту область и углубляли свои
знания.
Ëèëèÿ Íàâêà, ²² ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò
Испытываем незабываемые ощущения по окончании пяти
лет обучения, хотим сказать спасибо нашему университету –
было очень интересно, познавательно, увлекательно и поучительно. Очень рады, что прошли эти пять лет, горды за себя и за
нашу группу.
В университете многому нас научили: держать себя в руках,
ответственно относиться к учебе, профессии, быть в ответе за
свои действия и поступки.
Абитуриентам – терпения, рвения, желания, пусть они подумают, действительно ли это их осознанный выбор. Ведь врач –
это прежде всего призвание, и путь к профессии будет долгим и
тяжелым, но итог стоит затраченных усилий.
Àëèíà Íîâèêîâà, ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Мы рады, что окончили медицинский университет и едем в
свою страну, домой к родителям.

Абитуриентам желаем удачи, усердно учиться, понадобится
терпение, терпение и еще раз терпение, легко не будет, но все
будет хорошо!
Àéòàäæ Çóëüôóãàðëû (Àçåðáàéäæàí),
V ôàêóëüòåò ïî ïîäãîòîâêå èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ
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