
1. Чи можна подавати сертифікат ЗНО з української мови та 

літератури замість сертифікату ЗНО з української мови? 

Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2021 році 

передбачено, що вступник має право подати результати  ЗНО з української мови 

та літератури замість результатів ЗНО з української мови.  

2. Як буде розраховуватися конкурсний бал для вступників на базі 

ОКР молодшого спеціаліста? 

У 2021 році при розрахунку конкурсного балу для вступників на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» враховуються 

результати ЗНО з двох конкурсних та результати фахового вступного 

випробування. Вагові коефіцієнти становлять 0.5 – для фахового вступного 

випробування та 0.25 – для предметів ЗНО. 

3. Чи враховується при вступі середній бал додатку до диплому для 

тих, хто має диплом молодшого спеціаліста? 

Ні, у 2021 році при розрахунку конкурсного балу, як я вже казала раніше, 

враховуються лише результати зовнішнього незалежного оцінювання з 

конкурсних предметів та фахового вступного випробування. 

4. Чи можуть ті, хто вступають після коледжу подавати документи в 

електронній формі, або треба приходити до університету? 

 У 2021 році всі вступники подають заяви на участь у конкурсному відборі 

в електронній формі через особистий кабінет  вступника, окрім випадків 

передбачених умовами прийому до закладів вищої освіти.  

5. Чи потрібно писати мотиваційний лист і скільки балів за нього 

можна отримати? 

Цього року при вступі до Харківського міжнародного медичного 

університету написання мотиваційного листа не передбачено Правилами 

прийому. 

6. У вас є заочна форма навчання? 

Підготовка за спеціальністю «Медицина» здійснюється виключно за 

денною формою навчання.  

7. Чи обов’язкове ЗНО з математики? Можна його замінити іншим 

ЗНО? 

У 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання з математики є обов’язковим. 

Тертій конкурсний предмет обирається за бажанням вступника з біології, хімії 

або фізики.  

8. Чи надаєте ви гуртожиток для студентів? 



Так, наші студенти за необхідності забезпечуються гуртожитком на весь 

період навчання. 

9. Ціна на навчання буде збільшуватися на старших курсах? 

Вартість навчання є фіксованою на весь період навчання і не змінюється 

впродовж 6 років.  

10. Де студенти проходять практику? 

Практичне навчання студентів відбувається на клінічних базах, з якими 

Університет має договір про співпрацю. Це міські лікарні та приватні заклади 

охорони здоров’я.   

11. Чи є курси для підготовки до вступу в Університет? 

Так, Навчально-тренінговий центр ХММУ пропонує цілу низку курсів не 

лише з підготовки до вступу. Ознайомитися с повним переліком курсів Ви 

можете у вкладці «Навчально-тренінговий центр».  

 


