
ВИТЯГ 

з Правил прийому на навчання до ПВНЗ «ХММУ» в 2021 році  

за освітнім ступенем «Магістр»  

на основі повної загальної середньої освіти 

ПВНЗ «Харківський міжнародний  медичний університет» здійснює 

прийом вступників на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) на  1-й 

курс за спеціальністю 222 «Медицина» за освітнім ступенем «Магістр» (денна 

форма навчання). Зарахування вступників до ПВНЗ «ХММУ» здійснюється за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Конкурсний відбір вступників, які вступають до ПВНЗ «ХММУ» на базі 

повної загальної середньої освіти здійснюється за результатами сертифікатів 

ЗНО з конкурсних предметів з урахуванням середнього балу атестату. 

Перелік конкурсних предметів для вступу 

1. Українська мова* (мінімальний прохідний бал - 100); 

2. Математика (150 балів і вище**); 

3. Біологія, фізика, хімія (за вибором вступника; 150 балів і вище**). 

Формула розрахунку конкурсного балу для вступників на основі ПЗСО  за 

результатами ЗНО 

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А+К5*МЛ + К6*ОУ 

де КБ - конкурсний бал, 

П1 – Бал ЗНО з 1-го конкурсного предмету, 

П2 – Бал ЗНО з 2-го конкурсного предмету, 

П3 – Бал ЗНО з 3-го конкурсного предмету, 

А – середній бал атестату; 

МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200; 

ОУ– бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів за шкалою від 

100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), яким надається 

особлива підтримка; 

К1, К2, К3, К4, К5, К6 – невід’ємні вагові коефіцієнти, що дорівнюють: 

К1– 0,20; 

К2– 0,20; 

К3 – 0,50; 

К4 – 0,10; 

К5 – 0; 

К6 – 0. 

 

*  приймаються також результати ЗНО з української мови та літератури. 

** за винятком вступників з конкурсним балом більше 175,000 балів. 



Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти 

проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 

Вступ на навчання до 

ПВНЗ «ХММУ» на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
 з 01 липня 2021 року 

Початок прийому заяв та документів  14 липня 2021 року 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які 

вступають на основі співбесіди, вступних іспитів у 

ПВНЗ «ХММУ» 

 о 18.00 годині  

16 липня 2021 року 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які 

вступають тільки за результатами ЗНО 

 о 18.00 годині  

23 липня 2021 року 

Строки проведення в ПВНЗ «ХММУ» співбесід 
 17 липня – 19 липня  

2021 року 

Строки проведення в ПВНЗ «ХММУ» вступних 

випробувань 

 17 липня – 23 липня  

2021 року 

Строк формування рейтингових списків вступників  05 серпня 2021 року   

Строк надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих 

 10 серпня 2021 року  

 

Закінчення строку виконання вимог до зарахування 

вступниками, які отримали рекомендації 
 до 14 серпня 2021 року 

Терміни зарахування вступників  до 17 серпня 2021 року  

 

Вступники подають заяви тільки в електронній формі, окрім випадків, 

передбачених Умовами прийому. 

Перелік документів для вступу: 

-  копія  документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній, 

на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

-  копія сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних 

предметів  (у  2021  році  приймаються  сертифікати  зовнішнього  незалежного 

оцінювання 2018 - 2021 років); 



- копія документа, що посвідчує особу та громадянство; 

- копія військового квитка або приписного свідоцтва (для 

військовозобов’язаних); 

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків 

(РНОКПП); 

- медична довідка за формою 086-о; 

- 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см; 

- інші документи, що підтверджують спеціальні права на здобуття вищої 

освіти (за наявності). 

Оригінали  всіх  документів  пред’являються  особисто  при  подані  заяви.  

Копії документів приймаються за умови наявності оригіналів.  

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 

здійснюватися, крім особистого подання, шляхом: 

1) надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом 

вкладень на адресу приймальної комісії закладу, зазначену в реєстрі суб’єктів 

освітньої діяльності ЄДЕБО в строки, визначені в Правилах прийому. Дату 

подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на 

поштовому конверті. 

2) надсилання їх сканованих копій з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника через електронний кабінет 

вступника.  

Договір про навчання між ПВНЗ «ХММУ» та вступником (за участі 

батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) є 

підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив 

виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ 

про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про 

навчання не буде укладено впродовж 10 календарних днів після початку 

навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.   

При зарахуванні на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб 

впродовж 10 календарних днів від дати початку навчання додатково 

укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) 

особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе, або для іншої особи, 

беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. У разі відмови від 

укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ 

скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється 

згідно з договором між ПВНЗ «ХММУ» та фізичною (юридичною) особою, яка 

замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе 

фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

 

 

 


