
Рішення приймальної комісії Медичного коледжу  

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»  

від 28.02.2018 року 

Порядок денний: 
 

1. Про затвердження складу предметних екзаменаційних комісій, предметної 

екзаменаційної комісії для проведення  творчого конкурсу (ліплення), комісій для 

проведення співбесід, апеляційної комісії.  

Доповідає Рожко М.М 
 

2. Про затвердження складу відбіркової комісії.  

Доповідає Сарапук І.В. 

 

3. Про розподіл обов’язків між членами відбіркової комісії. 
 

Доповідає Сарапук І.В. 

 

СЛУХАЛИ: 
 

1. Голову приймальної комісії, який сказав, що відповідно до пункту 3 розділу І, 
пункту 1 розділу IV Положення про приймальну комісію вищого навчального 
закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
15.10.2015 року за № 1085, необхідно не пізніше 1 березня затвердити склад 
предметних екзаменаційних комісій, комісій для проведення співбесід та 
апеляційної комісії. Після цього голова приймальної комісії ознайомив членів 
приймальної комісії із запропонованим складом предметних екзаменаційних 
комісій, комісій для проведення співбесід, фахових атестаційних комісій та 
апеляційної комісії. До складу комісій запропоновані авторитетні, знаючі 
викладачі ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 
Медичного коледжу ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет» і вчителі загальноосвітніх шкіл міста та області. 

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 

15, «проти» - немає, «утрималися» - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити запропонований склад предметних екзаменаційних комісій, комісії 

для проведення  творчого конкурсу (ліплення), комісій для проведення співбесід, 

апеляційної комісії.  

2) Видати наказ «Про проведення вступних випробувань у Медичний коледж 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2018 році».  

3) Головам предметних екзаменаційних комісій, предметної екзаменаційної 

комісії для проведення  творчого конкурсу (ліплення), комісій для проведення 

співбесід до 29 березня 2018 року підготувати та подати на затвердження 

програми вступних випробувань з критеріями оцінювання відповіді вступника та 

тестові завдання. 
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2. Відповідального секретаря приймальної комісії, який сказав, що відповідно до 

пункту 3 розділу І Положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

15.10.2015 року за № 1085, необхідно не пізніше 1 березня затвердити склад 

відбіркової комісії. Після цього відповідальний секретар ознайомив членів 

приймальної комісії із запропонованим складом відбіркових комісій. 

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 

15, «проти» - немає, «утрималися» - немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити запропонований склад відбіркової комісії. 

2) Видати наказ «Про утворення  відбіркової комісії для проведення прийому на 

навчання до Медичного коледжу ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» в 2018 році». 

3) Відповідальному секретарю приймальної комісії Сарапуку І.В. розподілити 

обов’язки між членами відбіркової комісії для проведення прийому на навчання 

до Медичного коледжу ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» та організувати їх навчання. 

 

3. Відповідального секретаря приймальної комісії, який запропонував розподіл 

обов’язків між членами відбіркової комісії для проведення прийому на навчання 

до Медичного коледжу ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» на 2018 рік.  

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 

15, «проти» - немає, «утрималися» - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити запропонований розподіл обов’язків між членами відбіркової комісії 

для проведення прийому на навчання до Медичного коледжу ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» в 2018 році (додається). 

 


