
Рішення Приймальної комісії 

від 29.05.2017 року 
 

 

1. Про створення комісії по прийому заліків у членів приймальної комісії, 

предметних екзаменаційних комісій, фахових атестаційних комісій, комісій по 

проведенню співбесіди. 

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Створити комісію по прийому заліку у такому складі: 

Рожко М.М. – голова приймальної комісії, ректор (голова); 

Федорченко В.М. – заступник голови приймальної комісії, проректор з науково-

педагогічної та лікувальної роботи; 

Сарапук І.В. – відповідальний секретар приймальної комісії. 

2) Комісії прийняти залік та оформити його протоколом до 23.06.2017 року. 

 

2. Про перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування 

для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста у Медичному коледжі ДВНЗ «ІФНМУ». 

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО (вступних 

іспитів, творчого конкурсу) для абітурієнтів у 2017 році, які вступають на 

навчання на основі повної загальної середньої освіти у Медичний коледж ДВНЗ 

«ІФНМУ»: 

  

 

2) Затвердити перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні іспити 

для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем  молодшого 

спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти: 

 

Спеціальність 

(спеціалізація) 
Конкурсні предмети 

221 

Стоматологія 

(стоматологія 

ортопедична) 

1. Українська мова та література 
 

2. Творчий конкурс (ліплення) 

Спеціальність 

(спеціалізація) 
Вступні іспити 
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3) Довести до відома абітурієнтів вищезатверджений перелік конкурсних 

предметів у сертифікаті УЦОЯО (вступних іспитів, творчого конкурсу) для 

абітурієнтів у 2017 році, які вступають на навчання на основі повної загальної 

середньої освіти та на основі базової загальної середньої освіти у Медичний 

коледж ДВНЗ «ІФНМУ» через засоби масової інформації. 

 

3. Про затвердження базових конкурсних предметів у Медичному коледжі ДВНЗ 

«ІФНМУ». 

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити наступний перелік базових конкурсних предметів у Медичному 

коледжі ДВНЗ «ІФНМУ»: 

 для абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти 

на спеціальність 221 Стоматологія (стоматологія ортопедична), базовий 

конкурсний предмет – творчий конкурс (ліплення);  

 для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти 

на спеціальність 223 Медсестринство (лікувальна справа та сестринська справа) – 

базовий конкурсний предмет – біологія; 

 для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти 

на спеціальність 221 Стоматологія (стоматологія ортопедична), базовий 

конкурсний предмет – творчий конкурс (ліплення); 

 для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти 

на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (фармація) – базовий 

конкурсний предмет – хімія. 

 

4. Про мінімальну кількість балів для допуску до участі в конкурсі у Медичному 

коледжі ДВНЗ «ІФНМУ». 

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

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

223 

Медсестринство 

(сестринська справа) 

1. Українська мова (диктант). 
 

2. Біологія (тестування). 

223 

Медсестринство 

(лікувальна справа) 

1. Українська мова (диктант). 
 

2. Біологія (тестування). 

221 

Стоматологія 

(стоматологія ортопедична) 

1. Українська мова (диктант). 
 

2. Творчий конкурс (ліплення). 

226 

Фармація, промислова фармація 

(фармація) 

1. Українська мова (диктант). 
 

2. Хімія (тестування). 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Встановити мінімальну кількість балів для допуску до участі в конкурсі для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: 

для вступників на основі повної загальної середньої освіти з кожного 

конкурсного предмета – 100 балів. 

для вступників на основі базової загальної середньої освіти з кожного 

конкурсного предмета – 6 балів. 

 

5. Про формування рейтингового списку вступників у Медичний коледж ДВНЗ 

«ІФНМУ» при рівній кількості балів. 

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

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити доповнюючі критерії до пункту 2 розділу VІIІ Умов прийому 

на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

в 2017 році при однаковому конкурсному балі: 

вступники, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань; 

 вступники, які мають вищий результат вступних випробувань з базового 

конкурсного предмета; 

 вступники із вищим балом державної підсумкової атестації з базового 

предмета;  

 вступники із вищим балом державної підсумкової атестації з української 

мови; 

 вступники із вищим річним балом з базового предмета; 

 вступники із вищим річним балом з української мови. 

 

6. Про кількість місць за кошти фізичних, юридичних осіб для прийому у 

Медичний коледж ДВНЗ «ІФНМУ» в 2017 році 

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

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити для прийому у Медичний коледж ДВНЗ «ІФНМУ» в 2017 році 

наступну кількість місць за кошти фізичних, юридичних осіб: 

на основі базової загальної середньої освіти за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб на спеціальність 223 Медсестринство (сестринська справа) – 100 

осіб;  на спеціальність Медсестринство (лікувальна справа) – 60 осіб;  на 

спеціальність 226 Фармація – 60 осіб;  на спеціальність 221 Стоматологія 

(стоматологія ортопедична) – 30 осіб; на основі повної загальної середньої освіти 

на спеціальність 221 Стоматологія (стоматологія ортопедична) – 30 осіб. 

 

7. Про затвердження Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-
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кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Медичному коледжі Державного 

вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний 

університет» в 2017 році. 

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Медичному коледжі Державного 

вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний 

університет» в 2017 році (Правила додаються). 

2) Відповідно до пункту 1 розділу IІ Умов прийому на навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році Правила 

прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста у Медичному коледжі Державного вищого навчального закладу 

«Івано-Франківський національний медичний університет» в 2017 році затвердити 

на засіданні Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Івано-

Франківський національний медичний університет» 30 травня 2017 року. 

 

8. Про роботу із засобами дистанційного спілкування зі вступниками. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Інформацію про те, що за рік на електронну пошту приймальної комісії 

надійшло 250 запитань, на які було дано вичерпну відповідь; і про те, що в 

приймальну комісію щоденно поступає 25-30 телефонних дзвінків від вступників 

прийняти до уваги. 
 

9. Про затвердження змін до Правил прийому на навчання до ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» в 2017 році відповідно до 

наказу МОН України від 24.04.2017 року № 637, який зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 22.05.2017 року № 646/30514. 

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Зміни до Правил прийому на навчання до ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» в 2017 році. 

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

Франківський національний медичний університет» в 2017 році на засіданні 

Вченої ради ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

30.05.2017 року. 

 

10. Про затвердження Правил прийому на навчання до ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» в 2017 році (зі змінами). 
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Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Правила прийому на навчання до ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» в 2017 році (зі змінами). 

2) Правила прийому на навчання до ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» в 2017 році (зі змінами) затвердити на засіданні Вченої 

ради ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 30.05.2017 

року. 

 


