
Порядок денний  

засідання Приймальної комісії  

(27.06.2017 року о 15
00

 год, приміщення Приймальної комісії) 

 

 

1. Про дисципліну та попередження правопорушень при проведенні вступної 

кампанії в 2017 році. 

Доповідає  Рожко М.М. 

 

2. Про затвердження графіку вступних іспитів для вступу у Медичний коледж 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» на основі 

базової загальної середньої освіти на 2017 рік. 

Доповідає Сарапук І.В. 

 

3. Про виділення місць в гуртожитках для вступників, організацію їх харчування 

та відпочинку. 

Доповідає Міськів В.А. 

 

4. Про готовність Приймальної комісії до проведення прийому документів, 

вступних випробувань та конкурсного відбору. 

Доповідає Сарапук І.В. 

 

СЛУХАЛИ: 
 

1. Голову приймальної комісії ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» та голову приймальної комісії Медичного коледжу ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» Рожка М.М., який 

ознайомив членів приймальних комісій з дисципліною та попередженням 

протиправних дій і корупції під час вступної кампанії у 2017 році. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Видати по університету наказ та належним чином ознайомити членів 

приймальних комісій, відбіркових комісій, фахових атестаційних комісій, комісій 

для проведення співбесід та предметних екзаменаційних комісій із 

відповідальністю за одержання, давання і провокацію хабара. 

2) Усім членам приймальних комісій, відбірковоих комісій, фахових атестаційних 

комісій, комісій для проведення співбесід та предметних екзаменаційних комісій 

у своїй роботі суворо дотримуватися чинного законодавства України. 

 

2. Відповідального секретаря приймальної комісії, який ознайомив членів 

приймальної комісії  із розкладом вступних іспитів для вступу у Медичний 
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коледж ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» на 

основі базової загальної середньої освіти на 2017 рік (додається). 

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

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1)  Затвердити розклад вступних іспитів для вступу у Медичний коледж ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» на основі базової 

загальної середньої освіти на 2017 рік. 

2)  Довести розклад вступних іспитів для вступу у Медичний коледж ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» на основі базової 

загальної середньої освіти на 2017 рік до відома абітурієнтів та їх батьків. 

3)  Оприлюднити розклад вступних іспитів для вступу у Медичний коледж ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» на основі базової 

загальної середньої освіти на 2017 рік на стендах приймальної комісії та 

офіційному сайті ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет». 
 

3. Голову студенського профкому Міськіва В.А., який сказав, що для поселення 

абітурієнтів в період з 01.07 по 12.08.2017 року виділено: 

в гуртожитку №1 – 10 ліжко місць; 

в гуртожитку №2 – 12 ліжко місць; 

в гуртожитку №3 – 30 ліжко місць; 

в гуртожитку №4 – 8 ліжко місць. 

Вартість пербування однієї особи за одну добу в гуртожитку університету 

становить – 75 гривень. 

Для абітурієнтів буде організовано харчування в кафе «Академія» 

стоматологічного корпусу та кафетерії центрального корпусу. 

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

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Виділити  місця в гуртожитках №1, №2, №3, №4 для абітурієнтів, та        

 організувати  їх  харчування в кафе «Академія» стоматологічного корпусу і 

кафетерії центрального корпусу. 

 

4. Слухали відповідального секретаря приймальної комісії, який повідомив, що 

приймальна комісія готова до прийому документів та проведення вступних 

іспитів. Видрукувана вся необхідна документація, приміщення відремонтовані, 

оснащені комп’ютерною технікою та всім необхідним. Проведено навчання 

членів приймальних комісій, відбіркових комісій, фахових атестаційних комісій, 

комісій для проведення співбесід та предметних екзаменаційних комісій, у яких 

прийнято залік. Проте в ЄДЕБО не надана можливість в повному обсязі створити 

конкурсні пропозиції. Під час спілкування з ЄДЕБО в телефонному режимі було 

сказано, що до 01 липня вся робота ЄДЕБО буде налагоджена. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Інформацію взяти до уваги. 

2) Інформацію про роботу ЄДЕБО щоденно надавати ректору. 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                     М.М. Рожко 

 
 

 

Відповідальний секретар                                                          І.В. Сарапук 

 


