ВИТЯГ
з Правил прийому до ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний
університет» в 2020 році при вступі на навчання за освітнім ступенем
«Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший
спеціаліст»
Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний
медичний університет» здійснює набір на навчання за освітнім ступенем
«Магістр» осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший
спеціаліст» в межах ліцензованого обсягу за спеціальністю 222 «Медицина».
Конкурсний відбір вступників, які вступають до ПВНЗ «ХММУ» на
базі ОКР «Молодший спеціаліст», здійснюється за результатами фахових
вступних іспитів з конкурсних предметів та результатами ЗНО з української
мови та літератури (100 балів і вище).
Перелік фахових вступних випробувань:
1. Основи хірургії (124 бали і вище);
2. Основи педіатрії (124 бали і вище);
3. Основи внутрішньої медицини (124 бали і вище).
Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить
університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за
освітнім ступенем «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
«Молодший спеціаліст» проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма здобуття освіти
(«Магістр» спеціальність
«Медицина»)

Вступ на навчання до ПВНЗ
«ХММУ» на основі ОКР
«Молодший спеціаліст»
Початок прийому заяв та документів
13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів
о 18:00 годині 22 серпня 2020
року
Строки проведення в ПВНЗ «ХММУ» фахових 25 серпня – 31 серпня 2020
вступних випробувань
року
Строк формування рейтингових списків
вступників,
надання
рекомендацій
до
04 вересня 2020 року
зарахування
та
оприлюднення
списку
рекомендованих
Закінчення строку виконання вимог для
зарахування
вступниками,
які
отримали до 10 вересня 2020 року
рекомендації

Терміни зарахування вступників

до 12 вересня 2020 року

Зарахування вступників до ПВНЗ «ХММУ» здійснюється виключно за
кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі
до ПВНЗ «ХММУ»
Вступники на базі ОКР «Молодший спеціаліст» подають заяви в
паперовій формі особисто до приймальної комісії.
Перелік документів для вступу
До заяви в паперовій формі на участь у конкурсному відборі до
ПВНЗ «ХММУ» додаються:
- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до
нього;
- копія сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з української мови
та літератури ( у 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього
незалежного оцінювання 2017 - 2020 років);
- копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
- копія військового квитка або приписного свідоцтва;
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків
(РНОКПП);
- медична довідка за формою 086-о;
- 10 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
- інші документи, що підтверджують спеціальні права на здобуття вищої
освіти.
Оригінали всіх документів пред’являються особисто при подані заяви. Копії
документів приймаються за умови наявності оригіналів.
Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них
за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного
листка з фотокарткою.
Конкурсний бал розраховується за формулою:
КБ = ЗНО У+ П2+П3+П4,
де КБ - конкурсний бал,
ЗНО У – Бал ЗНО з української мови та літератури,
П2 – бал фахового вступного випробування з основ хірургії,
П3 – бал фахового вступного випробування з основ педіатрії,
П4 – бал фахового вступного випробування з основ внутрішньої медицини.
Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування
у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче

встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які
забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не
допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
Після успішного складання фахових вступних іспитів, та отримання
рекомендації до зарахування до ПВНЗ «ХММУ», вступник має надати до
приймальної комісії оригінали документів в строки встановлені етапами
вступної кампанії.

