
Рішення Приймальної комісії 

від 31.03.2017 року 
 

 
 

1. Про затвердження програм фахових випробувань з критеріями оцінювання 

відповіді вступника; положення про проведення фахових вступних випробувань. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 19, 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити: Програму комплексного фахового  випробування для осіб, які 

вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший 

спеціаліст” за спеціальностями 5.12010102-сестринська справа, 5.12010101-

лікувальна справа для здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю 222 Медицина; 

та для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

“молодший спеціаліст” за спеціальностями 5.12010102-сестринська справа, 

5.12010101-лікувальна справа для здобуття ступеня «магістр» на заочній формі 

навчання за спеціальністю 226-фармація; положення про проведення комплексного 

фахового випробування для осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями 5.12010102-сестринська справа, 

5.12010101-лікувальна справа для здобуття ступеня «магістр» за спеціальностями 

222 Медицина або 226-фармація за скороченим терміном навчання (заочна форма 

навчання). 

2) Затвердити: Програму комплексного фахового випробування для осіб, які 

вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший 

спеціаліст” за спеціальністю 5.12010106-стоматологія ортопедична для здобуття 

ступеня «магістр» за спеціальністю 221 Стоматологія; програму комплексного 

фахового випробування для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.12010104-

стоматологія для здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю 221 Стоматологія; 

положення про проведення комплексного фахового випробування для осіб, які 

вступають на скорочений термін навчання за спеціальністю 221 Стоматологія для 

здобуття ступеня «магістр». 

3) Затвердити: Програму комплексного фахового випробування для осіб, які 

вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший 

спеціаліст” за спеціальністю 5.12020101-фармація для здобуття ступеня «магістр» на 

денній або заочній формі навчання за спеціальністю 226 Фармація; положення про 

проведення комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 

5.12020101-фармація для здобуття ступеня «магістр» на денній або заочній формі 

навчання за спеціальністю 226 Фармація. 

4) Програми та положення комплексних фахових випробувань розмістити на 

офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету. 
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2. Про затвердження програм співбесіди з біології та хімії для громадян України, які 

мають на це право з критеріями оцінювання; положення про співбесіду для 

громадян України, які мають на це право. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 19, 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програму співбесіди з біології та хімії для громадян України, які 

мають на це право; положення про співбесіду для громадян України, які мають на це 

право. 

2) Програму співбесіди з біології та хімії для громадян України, які мають на це 

право; положення про співбесіду для громадян України, які мають на це право, 

розмістити на офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету. 

 

3. Про затвердження програм співбесіди з іноземцями та особами без громадянства з 

української мови, російської мови, англійської мови з критеріями оцінювання; 

програм співбесіди з іноземцями та особами без громадянства з біології та хімії 

українською, російською та англійською мовами з критеріями оцінювання; 

положення про співбесіду з іноземцями та особами без громадянства українською, 

російською та англійською мовами. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 19, 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програми співбесіди з іноземцями та особами без  громадянства з 

української мови, російської мови, англійської мови, біології та хімії (програми 

складені українською, російською та англійською мовами); положення про 

співбесіду з іноземцями та особами без громадянства українською, російською та 

англійською мовами. 

2) Програми співбесіди з іноземцями та особами без громадянства з української 

мови, російської мови, англійської мови, біології та хімії (програми складені 

українською, російською та англійською мовами); положення про співбесіду з 

іноземцями та особами без громадянства українською, російською та англійською 

мовами розмістити на офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті 

університету. 

 

4. Про затвердження програм вступних іспитів із біології, хімії, фізики та 

української мови і літератури для осіб, які вступають на основі повної загальної 

середньої освіти і мають на це право з критеріями оцінювання відповіді вступника; 

положення про проведення вступних випробувань для осіб, які вступають на основі 

повної загальної середньої освіти і мають на це право. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 19, 

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

1) Затвердити програми вступних іспитів із біології, хімії, фізики та української 

мови і літератури для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти 

і мають на це право; положення про проведення вступних випробувань для осіб, які 

вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають на це право. 

2) Програми вступних іспитів із біології, хімії, фізики та української мови і 

літератури для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і 

мають на це право; положення про проведення вступних випробувань для осіб, які 

вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають на це право, 

розмістити на офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету. 

 

5. Про затвердження програм вступних іспитів із української мови, біології та хімії 

для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти з критеріями 

оцінювання відповіді вступника; положення про проведення вступних випробувань 

для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 19, 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програми вступних іспитів із української мови, біології та хімії для 

осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти; положення про 

проведення вступних випробувань для осіб, які вступають на основі базової 

загальної середньої освіти. 

2) Програми вступних іспитів із української мови, біології та хімії для осіб, які 

вступають на основі базової загальної середньої освіти; положення про проведення 

вступних випробувань для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої 

освіти,  розмістити на офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті 

університету. 

 

6. Про затвердження  програми творчого конкурсу з ліплення із критеріями 

оцінювання; положення про проведення творчого конкурсу з ліплення. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 19, 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити: Програму творчого конкурсу з ліплення; положення про проведення 

творчого конкурсу з ліплення. 

2) Програму творчого конкурсу з ліплення; положення про проведення творчого 

конкурсу з ліплення розмістити на офіційних стендах приймальної комісії та на веб-

сайті університету. 

 

7. Про затвердження положення про апеляцію. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 19, 

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

1) Затвердити Положення про порядок апеляції на українській, російській та 

англійській мовах наказом ректора. 

2) Положення про порядок апеляції розмістити на офіційних стендах приймальної 

комісії та на веб-сайті університету. 

 


