
Рішення Приймальної комісії 

від 24.04.2017 року 
 

 

1. Про зміни до Правил прийому на навчання до ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» в 2017 році відповідно до наказу МОН 

України № 62-л від 31.03.2017 року про ліцензування освітньої діяльності за 

спеціальністю 228 Педіатрія та відповідно до наказу МОН України № 70-л від 

07.04.2017 року про ліцензування освітньої діяльності за спеціальністю 227 

Фізична терапія, ерготерапія. 

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Зміни до Правил прийому на навчання до Державного вищого 

навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» в 

2017 році такого змісту: 

 

Зміни до Правил прийому на навчання 

до Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський 

національний медичний університет» в 2017 році  
 

Відповідно до наказу МОН України від 31.03.2017 року № 62-л (протоколу 

засідання Ліцензійної комісії МОН України від 30.03.2017 року № 46/1), наказу 

МОН України від 07.04.2017 року № 70-л (протоколу засідання Ліцензійної комісії 

МОН України від 06.04.2017 року № 47/1) до ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет»  

 

оголошує прийом на перший курс в 2017 році за новими 

спеціальностями:  
 

228  Педіатрія – другий (магістерський) рівень;  
 

227 Фізична терапія, ерготерапія – перший (бакалаврський) 

рівень. 

 
У зв’язку з цим до Правил прийому на навчання до ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» в 2017 році вносяться такі 

зміни: 

 

1. У розділі І пункт 3 викласти в такій редакції: 

 

«3. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за 

спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 
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Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на 

другий курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за 

спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за 

якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору. 

ДВНЗ «ІФНМУ» здійснює прийом на навчання за ступенями бакалавра та 

магістра. 

Зокрема: 

- Вступники приймаються на навчання за ступенем бакалавра на перший курс 

на основі повної загальної середньої освіти на спеціальність 227 Фізична терапія, 

ерготерапія. 

- Вступники приймаються на навчання на перший курс за ступенем магістра 

на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності: 221 Стоматологія, 

222 Медицина, 226 Фармація, промислова фармація (денна та заочна форми 

навчання), 228 Педіатрія (відповідно до додатку 1 до цих Правил). 

- Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 

приймаються на другий курс або перший курс (зі скороченим терміном навчання): 

 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальностями 5.12010101 – лікувальна справа та 5.12010102 – 

сестринська справа приймаються на другий курс (з нормативним строком 

навчання) ступеня магістр за спеціальністю 222 Медицина. 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 5.12010104 – стоматологія, 5.12010106 – стоматологія 

ортопедична приймаються на другий курс (з нормативним строком навчання) 

ступеня магістр за спеціальністю 221 Стоматологія.  

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 5.12020101 – фармація приймаються на другий курс 

(з нормативним строком навчання) ступеня магістр за спеціальністю 226   

Фармація (денна форма навчання). 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 5.12020101 – фармація, 5.12010101 – лікувальна 

справа, 5.12010102 – сестринська справа приймаються на перший курс (зі 

скороченим строком навчання) ступеня магістр за спеціальністю 226 Фармація, 

промислова фармація (заочна форма навчання).» 

 

2. У розділі VІІ пункт 1 викласти в такій редакції: 

 

«1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають на перший курс бакалавра (магістра медичного, 

фармацевтичного спрямувань), зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього 

незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та 

літератури (перший предмет), біології (другий предмет), хімії або фізики за 

вибором вступника (третій предмет).  
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Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей та 

конкурсних предметів 

 

* - базовий предмет 

Ваговий коефіцієнт середнього бала атестату про повну загальну середню 

освіту – 0. 
 

Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими вступник 

допускається до участі у конкурсі, становить 100 балів. 

 

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього 

незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, або складають вступний іспит з урахуванням 

наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних працівників, які є 

членами предметних (атестаційних) комісій.»  

 

3. Додаток 1 викласти в такій редакції: 

 

«Додаток 1 

до Правил прийому на навчання до 

ДВНЗ «ІФНМУ» в 2017 році 

(пункт 3 розділу І) 

 

ПЕРЕЛІК 

спеціальностей медичного, фармацевтичного спрямувань, з яких 

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 фізика – 

ваговий  коефіцієнт 0,3. 

222 

Медицина 
Магістр 

221 

Стоматологія 
Магістр 

228 

Педіатрія 
Магістр 

226 

Фармація, 

промислова 

фармація – денна та 

заочна форми 

навчання 

Магістр 

1. Українська мова та література – 

ваговий коефіцієнт 0,3. 

2. Біологія – ваговий  коефіцієнт 0,3. 

3. Хімія*  або фізика  – ваговий  

коефіцієнт 0,4. 
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здійснюється прийом на навчання за ступенем магістра на основі 

повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста 

 

Шифр 

галузі 

Галузь знань Код 

спеціальності 

Найменування спеціальності 

22 Охорона здоров’я 221 Стоматологія 

222 Медицина 

226 Фармація, промислова фармація 

228 Педіатрія» 

 

2) Зміни до Правил прийому на навчання до ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» в 2017 році оприлюднити на офіційних 

стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету. 

 
 

2. Про створення Координаційної ради для організації та проведення агітаційно-

профорієнтаційної роботи по залученню обдарованої молоді для вступу до ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет». 

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Видати наказ по університету «Про роботу з формування контингенту 

студентів». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


