
 

Підбірка популярних запитань на тему вступу 

 

Які строки подачі документів для вступу? 

Для вступу на перший курс на основі повної загальної середньої освіти прийом 

заяв та документів для участі у конкурсному відборі розпочинається 13 серпня 

та закінчується о 18:00 16 серпня – для осіб, які вступають на основі співбесіди 

або вступних іспитів, і о 18:00 22 серпня – для осіб, які вступають за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання. 

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

прийом заяв розпочинається 13 серпня і закінчується о 18:00 22 серпня. 

 

Які предмети ЗНО необхідні для вступу? 

Для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти необхідно 

надати до приймальної комісії сертифікати з української мови та літератури, 

біології, фізики або математики (за вибором вступника). 

 

Чи потрібно проходити ЗНО при вступі на основі диплому молодшого 

спеціаліста? 

Так. З 2020 року усі вступники, при вступі на навчання на базі ОКР 

«Молодший спеціаліст» за кошти фізичних та/або юридичних осіб мають 

подавати до приймальної комісії результати зовнішнього незалежного 

тестування з української мови та літератури. Крім цього вступники складають 

фахові вступні іспити. 

 

Сертифікати яких років приймаються при вступі на навчання? 

У 2020 році при вступі на перший курс навчання для здобуття ступеня 

«Магістр» медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти 

приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 

2019 та 2020 років.  

 При вступі на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст» можна подавати результати ЗНО з української мови 

та літератури за 2017-2020 роки. 

 

Чи є мінімальне обмеження щодо балів сертифікатів ЗНО при вступі? 

Університет допускає до участі у конкурсі вступників, які подають сертифікат 

з балами по українській мові та літературі від 100, з біології, фізики або 

математики – від 150.  



 

Для вступу на основі ОКР «Молодший спеціаліст» приймаються сертифікати 

ЗНО з української мови та літератури від 100 балів. 

 

На базі яких спеціальностей ОКР «Молодшого спеціаліст» можна 

вступати на 2-й курс? 

ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» здійснює набір на 

навчання на 2-й курс на основі ОКР «Молодший спеціаліст» за 

спеціальностями сестринська справа, лікувальна справа та акушерська справа. 

 

Які вступні іспити потрібно здавати при вступі на 2-й курс? 

При вступі на навчання на 2-й курс на основі ОКР «Молодший спеціаліст» 

вступники здають комплексний фаховий вступний іспит, що складається з   3-

х частин:  основи хірургії, основи педіатрії та основи внутрішньої медицини. 

 

На яку кількість спеціальностей та до скількох університетів можна 

подавати документи одночасно? 

На спеціальності, для яких навчання можливе лише за кошти фізичних та 

юридичних осіб, немає обмежень щодо кількості поданих заяв. 

 

Чи може вступник одночасно претендувати і на бюджетні, і на контрактні 

місця? 

Так, може. Для цього в заяві необхідно вказати: «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». Під час подання заяв на небюджетну конкурсну 

пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб. 

 

Чи можна змінити пріоритет заяви? 

Ні, пріоритетність заяви змінювати не можна.  

 

Як розрахувати середній бал атестату або свідоцтва про повну загальну 

середню освіту? 

Середній бал документу про освіту розраховується відповідно до Порядку 

подання та розгляду заяв в електронній формі. Він обчислюється за 12-

бальною шкалою з округленням до десятих частин. Бал розраховується як 

середнє арифметичне усіх зазначених у додатку до атестата оцінок 

(інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). 



 

Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну 

кількість не враховуються. 

 

Як я дізнаюсь, що зарахований до Університету? 

Приймальна комісія у визначені строки оприлюднює на сайті Приймальної 

комісії та на стендах університету списки зарахованих вступників. 

 

Чи потрібно копії документів завіряти у нотаріуса? 

Завіряти копії документів у нотаріуса не потрібно. Однак, враховуючи 

особливості проведення вступної кампанії 2020 року, вступник може подати 

копії документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з 

обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії університету, 

або засобами електронного зв’язку, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії.   

 

Чи обов’язково здавати оригінали документів? 

Ні, не обов’язково. Але, після рекомендації до зарахування, у вступника є 

чітко визначений термін для подання оригіналів документів. Якщо вступник 

не встигне подати оригінали документів у встановлений строк, то не буде 

зарахований до університету. 

 

Чи можна анулювати подачу документів та подати їх в інший заклад? 

Так, до кінця прийому документів у своєму електронному кабінеті ви можете 

скасувати подану заяву, проте разом із скасуванням втрачаєте право подання 

ще однієї заяви із такою самою пріоритетністю. 

 

Де можна отримати допомогу при реєстрації електронного кабінету? 

Для 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) рекомендуємо 

звернутися до консультаційного центру при приймальній комісії університету. 

 

Що таке сільський коефіцієнт, хто має на нього право і як ним 

скористатися? 

Сільський коефіцієнт – це коефіцієнт, на який остаточно множиться 

конкурсний бал, якщо вступник зареєстрований у селі не менш як два роки до 

дня завершення подання заяв про вступ та закінчив у рік вступу школу, що 

знаходиться на території села СК дорівнює 1,02 для таких осіб. 



 

 

Що таке пріоритетність заяв? 

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти, що претендують на місця державного або 

регіонального замовлення, у кожній заяві зазначають її пріоритетність (від 1 

до 7). 

Пріоритетність – це визначена вступником під час подання заяв черговість (де 

1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду при адресному розміщенні 

державного замовлення. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може 

бути змінена. У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на 

навчання відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає 

право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними 

пріоритетами. 

 

Якими перевагами користуються вступники, які подали документи 

раніше? 

Вступники, які подали документи раніше, не мають жодних переваг, адже дата 

подачі документів не впливає на результати конкурсного відбору. 

 

Хто має право подавати паперові заяви на магістра медичного 

спрямування? 

Тільки у паперовій формі подають вступники: 

•   для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних 

іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти; 

•   ті, хто вступають на 2-й курс навчання на основі раніше здобутого 

ОКР «Молодший спеціаліст»; 

•   за наявності розбіжностей у даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну 

загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

•   у разі подання іноземного документа про освіту; 

•    у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення (відсутність 

атестату пластикового зразка); 

•    у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної 

комісії закладу вищої освіти. 


