ВИТЯГ
з Правил прийому до ПВНЗ «ХММУ» в 2020 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 та література (100 балів і вище);
2. Біологія (150 балів і вище);
3. Фізика або математика (за вибором вступника; 150 балів і вище).
Формула розрахунку конкурсного балу для вступників на основі ПЗСО
за результатами ЗНО
КБ = ЗНО У*0,2+ ЗНО 2*0,5+ЗНО 3*0,2+СА*0,1,
де КБ - конкурсний бал,
ЗНО У – Бал ЗНО з 1-го конкурсного предмету,
ЗНО 2 – Бал ЗНО з 2-го конкурсного предмету,
ЗНО 3 – Бал ЗНО з 3-го конкурсного предмету,
СА – середній бал атестату.
Всі вступники при вступі на навчання на базі повної загальної
середньої освіти, подають заяви на участь у конкурсному відборі до
ПВНЗ «ХММУ» в електронній формі за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.,
крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі. Такі
категорії вступників подають заяви в паперовій формі особисто звернувшись
до приймальної комісії.
Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі
1. Можуть проходити вступні випробування у формі співбесіди та в
разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до
зарахування:
 особи з інвалідністю внаслідок 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» надано
право на прийом без іспитів до закладів вищої освіти за результатами
співбесіди;
 особи з інвалідністю, які не спроможні відвідувати заклад освіти (за
рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту
населення).
2. Можуть допускатися до участі в конкурсному відборі за
результатами вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного
оцінювання):
 особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності,
учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни
відповідно до 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, яким за рішенням регламентної комісії відмовлено в реєстрації
для участі в 2020 році в ЗНО через неможливість створення спеціальних
умов для проходження ЗНО;
 особи, які в 2020 році не брали участь в ЗНО через наявність
захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку
захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО;
 особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані)
починаючи з 01 грудня 2019 року включно;
 громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню
освіту за кордоном у період між 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020
року.
Перелік документів для вступу
До заяви в паперовій формі на участь у конкурсному відборі до
ПВНЗ «ХММУ» додаються:
- копія документа про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
- копія сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2017 р., 2018 р.,
2019р., 2020 років з конкурсних предметів;
- копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
- копія військового квитка або приписного свідоцтва;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків
(РНОКПП);
- медична довiдка за формою 086-о;
- 10 кольорових фотокарток розмiром 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.
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

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
ПВНЗ «ХММУ»
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які
вступають тільки за результатами ЗНО
Строки проведення в ПВНЗ «ХММУ» співбесід

Строки проведення в ПВНЗ «ХММУ» вступних іспитів

Ступінь «Магістр»,
небюджетні пропозиції
Вступ на навчання до
ПВНЗ «ХММУ»
на
основі повної загальної
середньої освіти
з 01 серпня 2020 року
13 серпня 2020 року
о 18.00 годині 16 серпня
2020 року
о 18.00 годині 22 серпня
2020 року
16 серпня – 18 серпня
2020 року
16 серпня – 22 серпня
2020 року

Строк формування рейтингових списків вступників
27 серпня 2020 року
Строк надання рекомендацій до зарахування та
01 вересня 2020 року
оприлюднення списку рекомендованих
Закінчення строку виконання вимог до зарахування
до 07 вересня 2020 року
вступниками, які отримали рекомендації
Терміни зарахування вступників
до 11 вересня 2020 року

