
Рішення Приймальної комісії 

від 14.06.2017 року 
 

 

1. Про затвердження Положення про приймальну комісію Медичного коледжу 

Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний 

медичний університет». 

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1) Затвердити Положення про приймальну комісію Медичного коледжу 

Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний 

медичний університет» (Положення додається). 

2) Відповідно до пункту 11 розділу І Умов прийому на навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2017 року №599 та 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.05.2017 року за №610/30478, 

дане Положення затвердити на засіданні Вченої ради Державного вищого 

навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» 

16 травня 2017 року. 

3) У своїй роботі приймальній комісії Медичного коледжу Державного вищого 

навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний 

університет»необхідно дотримуватися даного Положення. 

 

2. Про розподіл обов’язків між членами приймальної комісії Медичного коледжу 

Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний 

медичний університет» на 2017 рік. 

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити запропонований розподіл функціональних обов’язків між 

членами приймальної комісії Медичного коледжу Державного вищого 

навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» 

(додається). 
 

3. Про затвердження нумерації груп вступників та нумерації особових справ 

вступників. 

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити нумерацію груп вступників та нумерацію особових справ 

вступників. 
 

Категорія вступу  № групи  
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Громадяни України  

Медицина  

Співбесіда 1 гр. 

Іспити (за квотами) 2 гр. 

За квотами (ЗНО) 3 гр. 

Паперові заяви (ЗНО) 4 гр. 

На 2-ий курс 5-16 гр.  

Електронна заява ЕМ 

Педіатрія 

Співбесіда 17 гр. 

Іспити (за квотами) 18 гр. 

За квотами (ЗНО) 19 гр. 

Паперові заяви (ЗНО) 20 гр. 

Електронна заява ЕПд 

Стоматологія  

Співбесіда 21 гр. 

Іспити (за квотами) 22 гр. 

За квотами (ЗНО) 23 гр. 

Паперові заяви (ЗНО) 24 гр. 

На 2-ий курс (для зубних техніків) 25-27 гр. 

На 2-ий курс (для зубних гігієністів) 28-29 гр. 

Електронна заява ЕСт 

Фармація, промислова фармація (денна форма навчання)  

Співбесіда 30 гр. 

Іспити 31 гр. 

Паперові заяви (ЗНО) 32 гр. 

Електронна заява ЕФд 

Фармація (денна форма навчання)  

На 2-ий курс 33 гр. 

Фармація, промислова фармація (заочна  форма навчання)  

Співбесіда 34 гр. 

Іспити 35 гр. 

Паперові заяви (ЗНО) 36 гр. 

Скорочений термін навчання (для 

фармацевтів) 

37-41 гр. 

Скорочений термін навчання (для медсестер і 

фельдшерів) 

42-45 гр. 

Електронна заява ЕФз 

Фізична терапія, ерготерапія  

Співбесіда 46 гр. 

Іспити 47 гр. 

Паперові заяви (ЗНО) 48 гр. 

Електронна заява ЕФТЕ 

Стоматологія ортопедична (зубний технік)  

(на основі повної загальної середньої освіти )  

Співбесіда 49 гр. 

Іспит (укр. мова і літ.) + ліплення 50 гр. 
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ЗНО + ліплення (паперові заяви) 51-53 гр. 

Електронна заява ЕСтОр 

Лікувальна справа  (фельдшер)  

(на основі базової загальної середньої освіти )  

Іспити 54-59 гр. 

Стоматологія ортопедична (зубний технік)  

(на основі базової загальної середньої освіти )  

Іспити  60-62 гр. 

Сестринська справа  

(на основі базової загальної середньої освіти )  

Іспити 63-69 гр. 

Фармація, промислова фармація  

  (на основі базової загальної середньої освіти )  

Іспити 70-76 гр. 

Іноземці та особи без громадянства 

Медицина 77 - 87 гр. 

Стоматологія 88 - 90 гр.  

Фармація, промислова фармація (денна 

форма навчання)  

91 гр. 

 

 

 


