
 

 

Рішення приймальної комісії ДВНЗ «Івано-Франківський  

національний медичний університет» від 26.12.2017 року 

 

Порядок денний: 
 
 

1. Про затвердження Положення про приймальну комісію Державного 

вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний 

університет». 

Доповідає Рожко М.М. 
 

2. Про результати прийому до ДВНЗ «ІФНМУ» та підсумки прийому до 

вищих навчальних закладів України в 2017 році та недоліки і порушення, допущені 

під час вступної кампанії 2017 року в Україні. 

Доповідає Рожко М.М. 
 

3. Про комплексний план заходів по підготовці, організації та проведенню 

прийомудо ДВНЗ «ІФНМУ» в 2018 році; календарно-тематичний план засідань 

приймальної комісії ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 рік; заходи по організації та 

проведенню якісного прийому, попередженню протиправних дій, корупції під час 

проведення прийому до ДВНЗ «ІФНМУ» в 2018 році. 

Доповідає Сарапук І.В. 
 

4. Про розподіл обов’язків між членами приймальної комісії ДВНЗ «ІФНМУ» 

на 2018 рік. 

Доповідає Сарапук І.В. 
 

5. Про перелік конкурсних предметів у сертифікатах УЦОЯО (вступних 

іспитів) для абітурієнтів у 2018 році, які вступають на основі повної загальної 

середньої освіти. 

Доповідає Рожко М.М. 
 

6. Про затвердження базових конкурсних предметів. 

Доповідає Рожко М.М. 
 

  7. Про максимальні обсяги державного замовлення відповідно до пункту 9 

розділу ХV Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 

році. 

Доповідає Рожко М.М. 

8. Про встановлення квоти-1 у відсотках згідно пункту 11 розділу ХV Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році. 
 

Доповідає Рожко М.М. 
 

9. Про мінімальне значення кількості балів з конкурсних предметів для 

допуску до участі в конкурсі. 

Доповідає Рожко М.М. 
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10. Про вагові коефіцієнти конкурсних предметів у сертифікатах УЦОЯО. 

Про ваговий коефіцієнт середнього бала документа про повну загальну середню 

освіту. 

Доповідає Рожко М.М. 
 

11. Про прийом на навчання за скороченими термінами на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

Доповідає Рожко М.М. 
 
 

12. Про пріоритетність для вступу на основі отриманого раніше освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при однаковому конкурсному балі. 
 

Доповідає Сарапук І.В. 
 

13. Про затвердження Правил прийому на навчання до Державного вищого 

навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» в 

2018 році. 

Доповідає Сарапук І.В. 
 
 

14. Про затвердження Правил прийому підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії в аспірантурі та доктора наук у Державному вищому 

навчальному закладі «Івано-Франківський національний медичний університет» як 

додатка до Правил прийому на навчання до Державного вищого навчального 

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

Доповідає Сарапук І.В. 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Голову приймальної комісії, який ознайомив членів приймальної комісії з 

розробленим Положенням про приймальну комісію Державного вищого 

навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет». 

Дане Положення розроблено згідно чинного законодавства та Примірного 

положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України за № 1085 від 15.10.2015 року, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 року за №1353/27798. 

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Положення про приймальну комісію Державного вищого 

навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» 

(Положення додається). 

2) Відповідно до пункту 14 розділу І Умов прийому на навчання до закладів вищої 

освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13.10.2017 року №1378 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України 14.11.2017 року за №1397/31265, дане Положення затвердити на засіданні 

Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський 

національний медичний університет» 27 грудня 2017 року. 

3) У своїй роботі приймальній комісії необхідно дотримуватися даного Положення. 
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2. Голову приймальної комісії, який розповів, що в 2017 році до ДВНЗ 

«ІФНМУ» зараховано 1096 студентів. Із них:  

за кошти державного бюджету – 244:  

222 Медицина – 212;  

221 Стоматологія – 3; 

228 Педіатрія – 29; 

за кошти фізичних і юридичних осіб (громадян України): 

222 Медицина (на І курс) – 120; 

222 Медицина (на ІІ курс) – 100;  

221 Стоматологія (на І курс) – 104; 

221 Стоматологія (на ІІ курс) – 30; 

226 Фармація, промислова фармація (денна форма навчання) (на І курс) – 43; 

226 Фармація (денна форма навчання) (на ІІ курс) – 4; 

226 Фармація, промислова фармація (заочна форма навчання) (на І курс) – 19; 

226 Фармація, промислова фармація (заочна форма навчання) (на І курс, зі 

скороченим строком навчання) – 80; 

228 Педіатрія – 18; 

227 Фізична терапія, ерготерапія – 32. 

Було наголошено, що в цьому році прийнято на перший курс 302 іноземні 

громадянина. Зокрема, на спеціальність 222 Медицина прийнято 258 іноземних 

громадян, на спеціальність 221 Стоматологія – 29 іноземних громадян, на 

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (денна форма навчання) – 15 

іноземних громадян. 

Підбиваючи підсумки вступної кампанії 2017 року, голова приймальної 

комісії повідомив про рішення Колегії МОН України від 02.11.2017 року, протокол 

№8/1-4 «Про підсумки проведення вступної кампанії 2017 року та завдання 

закладам вищої освіти на 2018 рік, у якому сказано, що керівникам закладів вищої 

освіти необхідно 

забезпечити: 

1) при організації і проведенні прийому на навчання до закладів вищої освіти у 

2018 році дотримання норм статті 44 Закону України «Про вищу освіту»; 

2) дотримання вимог Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України 

в 2018 році, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 13 

жовтня 2017 року № 1378; 

3) проведення прийому на навчання на перший-другий курси з нормативним та 

скороченим терміном навчання в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями 

відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266; 

4) до 31 грудня 2017 року розроблення та затвердження вченими радами закладів 

вищої освіти Правил прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2018 році; 

5) своєчасне розміщення на офіційних сайтах закладів вищої освіти та 

інформаційних стендах приймальних комісій обсягу державного замовлення; 

6) дотримання єдиних вимог до організації і проведення вступної кампанії 

незалежно від статусу, сфери управління чи форми власності закладу вищої освіти 
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та забезпечення добросовісної конкуренції при прийомі вступників; 

7) якісний супровід працівниками приймальних комісій Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти; 

8) своєчасне формування та оприлюднення в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти рейтингових списків та списків осіб, рекомендованих до зарахування 

на навчання, а також обов’язкове інформування вступників про зміни в них; 

9) перевірку документів осіб пільгових категорій, переможців Всеукраїнських 

олімпіад та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України; 

10) достовірність та своєчасність подання статистичної звітності за підсумками 

вступної кампанії, верифікацію наказів про зарахування в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти; 

11) залучення представників громадськості та студентського самоврядування до 

організації і проведення прийому до закладів вищої освіти та їх своєчасну 

акредитацію; 

12) високий рівень організації прийому з особистих питань вступників і громадян 

працівниками приймальних комісій, інформування вступників і громадськості про 

роботу консультативних телефонів закладів вищої освіти та Міністерства освіти і 

науки України; 

не допускати: 

1) здійснення прийому за відсутності ліцензії та перевищення встановленого 

ліцензованого обсягу, надання недостовірної інформації про наявність ліцензії, 

сертифіката про акредитацію та місць державного замовлення; 

2) надання платних освітніх послуг, пов’язаних з проведенням вступної кампанії, 

не передбачених чинним законодавством; 

3) самовільного перерозподілу місць державного замовлення між спеціальностями 

(крім передбачених законодавством випадків); 

4) відмови у прийомі від осіб заяв та документів, що надають право на пільгове 

зарахування; 

5) порушень при формуванні звітності про результати проведення вступної 

кампанії. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Інформацію взяти до уваги. 

2) Усім структурним підрозділам приймальної комісії виконувати рішення 

Колегії МОН України. 
 

3. Відповідального секретаря приймальної комісії, який ознайомив членів 

приймальної комісії з комплексним планом заходів по підготовці, організації та 

проведенню прийому до ДВНЗ «ІФНМУ» в 2018 році. План складається з 4-х 

розділів, які охоплюють всі форми діяльності приймальної комісії. Ознайомив з 

календарно-тематичним планом засідань приймальної комісії ДВНЗ «ІФНМУ» на 

2018 рік. В підготовчий період засідання заплановані 1 раз в місяць (кожної третьої 

середи місяця), на період прийому документів – двічі на тиждень (понеділок, 

четвер). Початок засідання приймальної комісії – о 15
00

 год. Надалі засідання 

проводити по мірі необхідності. Ознайомив із заходами по проведенню якісного 
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прийому студентів, попередженню протиправних дій, корупції під час проведення 

прийому до ДВНЗ «ІФНМУ» в 2018 році. 

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити комплексний план заходів по підготовці, організації та прове-

денню прийому до ДВНЗ «ІФНМУ» в 2018 році (план додається). 

2) Затвердити календарно-тематичний план засідань приймальної комісії 

ДВНЗ «ІФНМУ» на 2018 рік та їх порядок денний (план додається). 

3) Затвердити заходи по організації та проведенню якісного прийому 

студентів, попередженню протиправних дій, корупції під час проведення прийому 

до ДВНЗ «ІФНМУ» в 2018 році (заходи додаються). 

 

4. Відповідального секретаря приймальної комісії, який запропонував 

розподіл обов’язків серед членів приймальної комісії ДВНЗ «ІФНМУ». 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити запропонований розподіл функціональних обов’язків між 

членами приймальної комісії ДВНЗ «ІФНМУ» (додається). 
 

5. Голову приймальної комісії, який запропонував членам приймальної 

комісії затвердити наступний перелік конкурсних предметів у сертифікатах 

УЦОЯО (вступних іспитів) для абітурієнтів у 2018 році, які вступають на навчання 

на основі повної загальної середньої освіти: 

Медицина 222 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 

3. Хімія або математика 

Стоматологія 221 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 

3. Хімія або математика 

Педіатрія 228 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 

3. Хімія або математика 

Фізична терапія, 

ерготерапія 
227 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 

3. Хімія або математика 

Фармація, 

промислова фармація 

– денна форма 

226 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 

3. Хімія або математика 
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Фармація, 

промислова фармація 

– заочна форма 

226 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 

3. Хімія або математика 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити перелік конкурсних предметів у сертифікатах УЦОЯО 

(вступних іспитів) для абітурієнтів у 2018 році, які вступають на основі повної 

загальної середньої освіти: 

Медицина 222 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 

3. Хімія або математика 

Стоматологія 221 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 

3. Хімія або математика 

Педіатрія 228 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 

3. Хімія або математика 

Фізична терапія, 

ерготерапія 
227 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 

3. Хімія або математика 

Фармація, 

промислова фармація 

– денна форма 

226 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 

3. Хімія або математика 

Фармація, 

промислова фармація 

– заочна форма 

226 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 

3. Хімія або математика 

2) Довести до відома абітурієнтів вищезатверджений перелік конкурсних 

предметів у сертифікатах УЦОЯО (вступних іспитів) для абітурієнтів у 2018 році, 

які вступають на основі повної загальної середньої освіти через засоби масової 

інформації. 

6. Голову приймальної комісії, який запропонував членам приймальної 

комісії затвердити базовим конкурсним предметом для абітурієнтів, які вступають 

на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності 222 Медицина, 221 

Стоматологія, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 228 Педіатрія, 226 Фармація 

(денна та заочна форми навчання) – біологію. 

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

«проти» - немає, «утрималися» - немає. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити базовим конкурсним предметом для абітурієнтів, які вступають на 

основі повної загальної середньої освіти на спеціальності 222 Медицина, 221 

Стоматологія, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 228 Педіатрія, 226 Фармація 

(денна та заочна форми навчання) – біологію. 
 

7. Голову приймальної комісії, який відповідно до пункту 9 розділу ХV Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році навчальні 

заклади повинні визначити максимальний обсяг державного замовлення на 2018 

рік за кожною спеціальністю. При цьому також обсяг державного замовлення не 

повинен перевищувати 125% максимального обсягу державного замовлення 2017 

року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі 

станом на перший день їх оголошення, або 10 осіб, якщо державне замовлення в 

2017 році складало не більше 9 осіб або не надавалося взагалі. 

Виходячи із вищеназваного, пропонується: 

спеціальність 222 Медицина:  

максимальний обсяг державного замовлення – 300 осіб; 

спеціальність 221 Стоматологія:  

максимальний обсяг державного замовлення – 10 осіб; 

спеціальність 228 Педіатрія:  

максимальний обсяг державного замовлення – 43 особи. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити наступні максимальні обсяги державного замовлення на 2018 рік: 

спеціальність 222 Медицина:  

максимальний обсяг державного замовлення – 300 осіб; 

спеціальність 221 Стоматологія:  

максимальний обсяг державного замовлення – 10 осіб; 

спеціальність 228 Педіатрія:  

максимальний обсяг державного замовлення – 43 особи. 

2) Максимальні обсяги державного замовлення на 2018 рік оголосити та внести до 

ЄДЕБО в тижневий строк після погодження із МОЗ України. 
 

8. Голову приймальної комісії, який відповідно до пункту 11 розділу ХV 

Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році 

запропонував членам приймальної комісії затвердити квоту-1 в обсязі 5 відсотків 

(але не менше одного місця) обсягу максимального державного замовлення з 

кожної спеціальності, доведеного університету. 

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити квоту-1 в обсязі 5 відсотків (але не менше одного місця) обсягу 

максимального державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного 

університету. 



 

 

8 
 

9. Голову приймальної комісії, який сказав, що відповідно до пункту 10 

розділу VІI Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 

році вищий навчальний заклад самостійно визначає мінімальне значення кількості 

балів з конкурсних предметів для допуску до участі в конкурсі.  

 Мінімальні значення кількості балів із конкурсних предметів для вступу на 

основі повної загальної середньої освіти для спеціальностей 221 «Стоматологія», 

222 «Медицина», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» не можуть 

бути встановлені менше 150 балів з другого та третього конкурсних предметів. 

Враховуючи конкурсну ситуацію на окремі спеціальності, було 

запропоновано встановити наступне мінімальне значення кількості балів з 

конкурсних предметів для допуску до участі в конкурсі: 

 мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань на основі 

повної загальної середньої освіти, з якими вступник допускається до участі у 

конкурсі, становить: 

- для спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія з першого 

конкурсного предмета не менше 100 балів, з другого та третього конкурсних 

предметів – не менше 150 балів; 

- для спеціальностей 226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична терапія, 

ерготерапія з першого, другого та третього конкурсних предметів – не менше 100 

балів. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Встановити наступне мінімальне значення кількості балів з конкурсних 

предметів для допуску до участі в конкурсі: 

мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань на основі повної 

загальної середньої освіти, з якими вступник допускається до участі у конкурсі, 

становить: 

- для спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія з першого 

конкурсного предмета не менше 100 балів, з другого та третього конкурсних 

предметів – не менше 150 балів; 

- для спеціальностей 226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична терапія, 

ерготерапія з першого, другого та третього конкурсних предметів – не менше 100 

балів. 

10. Голову приймальної комісії, який сказав, що відповідно до пункту 8 

розділу VІІ Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 

році вищий навчальний заклад повинен встановити вагові коефіцієнти на кожен 

конкурсний предмет та ваговий коефіцієнт середнього бала атестату про повну 

загальну середню освіту. Виходячи із значимості кожного предмету для 

конкурсного відбору на кожну спеціальність головою приймальної комісії було 

запропоновано встановити наступні вагові коефіцієнти для конкурсних предметів: 

Спеціальність 
Ступінь 

вищої освіти 
Конкурсні предмети 
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Ваговий коефіцієнт середнього бала атестату про повну загальну середню освіту – 

0. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1) Встановити наступні вагові коефіцієнти для конкурсних предметів: 

Ваговий коефіцієнт середнього бала атестату про повну загальну середню освіту – 

0. 

11. Голову приймальної комісії, який сказав, що відповідно до пунктів 1 та 2 

розділу ІІ Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році 

вищі навчальні заклади мають право приймати осіб, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня магістра на 

перший курс (зі скороченим терміном навчання), або на другий курс (на вакантні 

місця). Оскільки, на теперішньому першому курсі за спеціальністю 222 Медицина 

наявні 100 вакантних місць за кошти фізичних, юридичних осіб, то голова 

227 

Фізична терапія, 

ерготерапія 
Бакалавр 

1. Українська мова та література – 

ваговий коефіцієнт 0,3. 

 

2. Біологія* –  

ваговий  коефіцієнт 0,4. 

 

3. Хімія або математика – 

ваговий  коефіцієнт 0,3. 

221 

Стоматологія Магістр 

222 

Медицина Магістр 

226 

Фармація, промислова 

фармація – денна та 

заочна форми навчання 

Магістр 

228 

Педіатрія Магістр 

Спеціальність 
Ступінь 

вищої освіти 
Конкурсні предмети 

227 

Фізична терапія, 

ерготерапія 
Бакалавр 

1. Українська мова та література – 

ваговий коефіцієнт 0,3. 

 

2. Біологія* –  

ваговий  коефіцієнт 0,4. 

 

3. Хімія або математика – 

ваговий  коефіцієнт 0,3. 

221 

Стоматологія Магістр 

222 

Медицина Магістр 

226 

Фармація, промислова 

фармація – денна та 

заочна форми навчання 

Магістр 

228 

Педіатрія Магістр 
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приймальної комісії запропонував на дані вакантні місця прийняти на другий 

курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за 

спеціальностями 5.12010101 – лікувальна справа та 5.12010102 – сестринська 

справа. Оскільки на теперішньому першому курсі за спеціальністю 221 

Стоматологія наявні 40 вакантних місць за кошти фізичних, юридичних осіб, то 

голова приймальної комісії запропонував на дані вакантні місця прийняти на 

другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 5.12010104 – стоматологія та 5.12010106 – 

стоматологія ортопедична. Оскільки на теперішньому першому курсі за 

спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (денна форма навчання) наявні 

20 вакантних місць за кошти фізичних, юридичних осіб, то голова приймальної 

комісії запропонував на дані вакантні місця прийняти на другий курс осіб, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 

5.12020101 – фармація. Також голова приймальної комісії запропонував приймати 

на перший курс (зі скороченим терміном навчання 4 р. 6 міс.) за спеціальністю 226 

Фармація, промислова фармація на заочну форму навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб, абітурієнтів які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.12020101 – фармація, 5.12010102 – 

сестринська справа, 5.12010101 – лікувальна справа. Для прийому на перший курс 

(зі скороченим терміном навчання 4р. 6міс.) за спеціальністю 226 Фармація, 

промислова фармація на заочну форму навчання виділити 80 місць.  

Відповідно  до пунктів 2, 3 розділу V Умов прийому на навчання до закладів 

вищої освіти України в 2018 році встановити строки прийому заяв та документів на 

навчання та строки фахових випробувань на скорочені терміни навчання за 

спеціальностями 222 Медицина, 221 Стоматологія, 226 Фармація, промислова 

фармація (денна та заочна форма навчання): 

- початок прийому заяв та документів – 12 липня 2018 року; 

- закінчення прийому заяв та документів – о 18:00 год. 24 липня 2018 року; 

- фахові випробування проводяться з 25 липня до 31 липня 2018 року.  

Запропоновано при прийомі на навчання за скороченими термінами на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття 

ступеня магістра конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів двох 

складових комплексного фахового випробування. Комплексне фахове 

випробування провести у формі письмового тестування. 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальностями 5.12010101 – лікувальна справа та 5.12010102 – 

сестринська справа при вступі на другий курс ступеня магістр за спеціальністю 222 

Медицина складають комплексне фахове випробування, складовими якого є 

завдання із: 1) анатомії людини; 2) фізіології. 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 5.12010104 – стоматологія при вступі на другий курс 

ступеня магістр за спеціальністю 221 Стоматологія складають комплексне фахове 

випробування, складовими якого є завдання із: 1) анатомії з топографічною 

анатомією голови та шиї; 2) стоматологічного матеріалознавства, обладнання та 

інструментарію. 
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Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 5.12010106 – стоматологія ортопедична при вступі на 

другий курс ступеня магістр за спеціальністю 221 Стоматологія складають 

комплексне фахове випробування, складовими якого є завдання із: 1) анатомії та 

фізіології з елементами біомеханіки жувального апарату людини; 2) 

зуботехнічного матеріалознавства. 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 5.12020101 – фармація при вступі на другий курс 

ступеня магістр за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (денна 

форма навчання) складають комплексне фахове випробування, складовими якого є 

завдання із: 1) фармацевтичної хімії; 2) неорганічної хімії. 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 5.12020101 – фармація при вступі на перший курс (зі 

скороченим строком навчання) ступеня магістр за спеціальністю 226 Фармація, 

промислова фармація (заочна форма навчання) складають комплексне фахове 

випробування, складовими якого є завдання із: 1) фармацевтичної хімії; 2) 

неорганічної хімії. 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальностями 5.12010101 – лікувальна справа та 5.12010102 – 

сестринська справа при вступі на перший курс (зі скороченим строком навчання) 

ступеня магістр за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (заочна 

форма навчання) складають комплексне фахове випробування, складовими якого є 

завдання із: 1) анатомії людини; 2) фізіології. 

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  1) У 2018 році здійснювати прийом на другий курс на 100 вакантних місць за 

кошти фізичних, юридичних осіб за спеціальністю 222 Медицина осіб, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 

5.12010101 - лікувальна справа  та 5.12010102 - сестринська справа; 

  2) У 2018 році здійснювати прийом на другий курс на 40 вакантних місць за 

кошти фізичних, юридичних осіб за спеціальністю 221 Стоматологія осіб, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 

5.12010104 – стоматологія та 5.12010106 – стоматологія ортопедична; 

  3) У 2018 році здійснювати прийом на другий курс на 20 вакантних місць за 

кошти фізичних, юридичних осіб за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація (денна форма навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12020101 – фармація; 

  4) У 2018 році здійснювати прийом на перший курс (зі скороченим терміном 

навчання 4 р. 6 міс.) за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація на 

заочну форму навчання  осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.12020101 – фармація, 5.12010102 – 

сестринська справа, 5.12010101 – лікувальна справа. Виділити 80 місць прийому на 
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перший курс (зі скороченим терміном навчання 4 р. 6 міс.) за спеціальністю 226 

Фармація, промислова фармація (заочна форма навчання); 

5) Встановити наступні строки прийому заяв та документів на навчання та 

строки фахових випробувань на скорочені терміни навчання за спеціальностями 

222 Медицина, 221 Стоматологія, 226 Фармація, промислова фармація (денна та 

заочна форма навчання): 

- початок прийому заяв та документів – 12 липня 2018 року; 

- закінчення прийому заяв та документів – о 18:00 год. 24 липня 2018 року; 

- фахові випробування проводяться з 25 липня до 31 липня 2018 року; 

  6) При прийомі на навчання за скороченими термінами на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня 

магістра конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів двох складових 

комплексного фахового випробування. Комплексне фахове випробування провести 

у формі письмового тестування. 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальностями 5.12010101 – лікувальна справа та 5.12010102 – 

сестринська справа при вступі на другий курс ступеня магістр за спеціальністю 222 

Медицина складають комплексне фахове випробування, складовими якого є 

завдання із: 1) анатомії людини; 2) фізіології. 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 5.12010104 – стоматологія при вступі на другий курс 

ступеня магістр за спеціальністю 221 Стоматологія складають комплексне фахове 

випробування, складовими якого є завдання із: 1) анатомії з топографічною 

анатомією голови та шиї; 2) стоматологічного матеріалознавства, обладнання та 

інструментарію. 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 5.12010106 – стоматологія ортопедична при вступі на 

другий курс ступеня магістр за спеціальністю 221 Стоматологія складають 

комплексне фахове випробування, складовими якого є завдання із: 1) анатомії та 

фізіології з елементами біомеханіки жувального апарату людини; 2) 

зуботехнічного матеріалознавства. 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 5.12020101 – фармація при вступі на другий курс 

ступеня магістр за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (денна 

форма навчання) складають комплексне фахове випробування, складовими якого є 

завдання із: 1) фармацевтичної хімії; 2) неорганічної хімії. 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 5.12020101 – фармація при вступі на перший курс (зі 

скороченим строком навчання) ступеня магістр за спеціальністю 226 Фармація, 

промислова фармація (заочна форма навчання) складають комплексне фахове 

випробування, складовими якого є завдання із: 1) фармацевтичної хімії; 2) 

неорганічної хімії. 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальностями 5.12010101 – лікувальна справа та 5.12010102 – 

сестринська справа при вступі на перший курс (зі скороченим строком навчання) 
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ступеня магістр за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (заочна 

форма навчання) складають комплексне фахове випробування, складовими якого є 

завдання із: 1) анатомії людини; 2) фізіології. 
 

12. Відповідального секретаря приймальної комісії, який повідомив членів 

приймальної комісії про те, що відповідно до пункту 5 розділу ХV Умов прийому 

на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, вищий навчальний 

заклад може встановлювати пріоритетність для вступу на базі отриманого раніше 

освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Відповідальний секретар приймальної комісії запропонував встановити 

наступну пріоритетність для вступу на базі отриманого раніше освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при однаковому конкурсному балі 

для формування рейтингового списку: 

випускники вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів           І-

ІІ рівнів акредитації, які мають диплом з відзнакою; 

вступники із вищим середнім балом документа про освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста; 

вступники із вищим балом із першого предмета фахового випробування (див. 

питання 11 даного протоколу); 

вступники із вищим балом із другого предмета фахового випробування (див. 

питання 11 даного протоколу); 

вступники із вищим балом державної атестації у документі про освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста; 

вступники із вищим балом з першого предмета фахового випробування у 

документі про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (див. 

питання 11 даного протоколу); 

вступники із вищим балом з другого предмета фахового випробування у 

документі про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (див. 

питання 11 даного протоколу). 

Якщо встановлені додаткові правила не дозволяють визначити послідовність 

вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне 

рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та 

вносить його до Єдиної бази. 

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Встановити наступну пріоритетність для вступу на базі отриманого раніше 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при однаковому 

конкурсному балі для формування рейтинговогор списку: 

випускники вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації, які мають диплом з відзнакою; 

вступники із вищим середнім балом документа про освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста; 
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вступники із вищим балом із першого предмета фахового випробування 

(див. питання 11 даного протоколу); 

вступники із вищим балом із другого предмета фахового випробування (див. 

питання 11 даного протоколу); 

вступники із вищим балом державної атестації у документі про освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста; 

вступники із вищим балом з першого предмета фахового випробування у 

документі про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (див. 

питання 11 даного протоколу); 

вступники із вищим балом з другого предмета фахового випробування у 

документі про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (див. 

питання 11 даного протоколу). 

Якщо встановлені додаткові правила не дозволяють визначити послідовність 

вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне 

рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та 

вносить його до Єдиної бази. 

 

 13. Відповідального секретаря приймальної комісії, який ознайомив членів 

приймальної комісії з розробленими відповідно до Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 13.10.2017 року №1378 та зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 14.11.2017 року за №1397/31265, Правилами прийому на навчання 

до Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний 

медичний університет» в 2018 році.  

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Правила прийому на навчання до Державного вищого навчального 

закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2018 році 

(Правила додаються). 

2) Відповідно до пункту 1 розділу ХV Умов прийому на навчання до вищих 

закладів вищої освіти України в 2018 році Правила прийому на навчання до 

Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний 

медичний університет» в 2018 році затвердити на засіданні Вченої ради 

Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний 

медичний університет» 27 грудня 2017 року. 

 

14. Відповідального секретаря приймальної комісії, який ознайомив членів 

приймальної комісії з розробленими відповідно до Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 13.10.2017 року №1378 та зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 14.11.2017 року за №1397/31265, Правилами прийому підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі та доктора наук у 

Державному вищому навчальному закладі «Івано-Франківський національний 
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медичний університет» як додатка до Правил прийому на навчання до 

Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний 

медичний університет» у 2018 році.  

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Правила прийому підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії в аспірантурі та доктора наук у Державному вищому 

навчальному закладі «Івано-Франківський національний медичний університет» як 

додатка до Правил прийому на навчання до Державного вищого навчального 

закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» у 2018 році 

(Правила додаються). 

2) Відповідно до пункту 1 розділу ХV Умов прийому на навчання до закладів 

вищої освіти України в 2018 році Правила прийому підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі та доктора наук у Державному 

вищому навчальному закладі «Івано-Франківський національний медичний 

університет» затвердити на засіданні Вченої ради Державного вищого навчального 

закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» 27 грудня 

2017року як додаток до Правил прийому на навчання до Державного вищого 

навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» у 

2018 році. 

 

 


