
 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №6 

засідання Приймальної комісії ПВНЗ «Харківський міжнародний 

медичний університет» від 22 березня 2021 року 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження програм вступних випробувань (вступних іспитів) 

з конкурсних предметів при вступі на навчання до ПВНЗ «Харківський 

міжнародний медичний університет» в 2021 році. 

2. Про затвердження «Порядку оцінювання результатів вступних 

випробувань (вступних іспитів) з конкурсних предметів при вступі на 

навчання до ПВНЗ «ХММУ» у 2021 р». 

3. Про затвердження програм вступних випробувань у формі співбесіди 

з конкурсних предметів при вступі на навчання до ПВНЗ «ХММУ» у 2021 

році. 

4.  Про лист МОН України №1/9-131 від 11.03.2021 року «Щодо 

документів вступників, які посвідчують особу та громадянство». 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження програм вступних випробувань 

(вступних іспитів) з конкурсних предметів при вступі на навчання до 

ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» в 2021 році. 

УХВАЛИЛИ: Вищезазначені Програми вступних випробувань  

(вступних іспитів) з конкурсних предметів письмових комплексних вступних 

випробувань за тестовими технологіями при вступі на навчання до 

ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» для здобуття 

ОС «Магістр» базі повної загальної середньої освіти в 2021 році та Програми 

вступних випробувань  (фахових вступних іспитів) з конкурсних предметів 

письмових комплексних вступних випробувань за тестовими технологіями при 

вступі на навчання до ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний 

університет» для здобуття ОС «Магістр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» в 

2021 році надати на затвердження голові ректору ПВНЗ «ХММУ». 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження «Порядку оцінювання результатів 

вступних випробувань (вступних іспитів) з конкурсних предметів при вступі на 

навчання до ПВНЗ «ХММУ»  у 2021 р». 

УХВАЛИЛИ: Порядки оцінювання результатів вступних випробувань 

(вступних іспитів) з конкурсних предметів письмових комплексних вступних 

випробувань за тестовими технологіями при вступі на навчання до 

ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» для здобуття 
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ОС «Магістр» на базі повної загальної середньої освіти та на базі ОКР 

«Молодший спеціаліст» в 2021 році надати на затвердження ректору 

ПВНЗ «ХММУ». 

  

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження програм вступних випробувань у формі 

співбесіди з конкурсних предметів при вступі на навчання до ПВНЗ «ХММУ» у 

2021 році. 

УХВАЛИЛИ: Програми вступних випробувань у формі співбесіди з 

конкурсних предметів при вступі на навчання до ПВНЗ «ХММУ» для здобуття 

ОС «Магістр» на базі повної загальної середньої освіти в 2021 році для 

вітчизняних вступників надати на затвердження ректору ПВНЗ «ХММУ».  

 

4. СЛУХАЛИ: Про лист МОН України №1/9-131 від 11.03.2021 року 

«Щодо документів вступників, які посвідчують особу та громадянство». 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.  

 

 

 

 

 


