
Рішення  

засідання приймальної комісії Фахового медичного коледжу Івано-

Франківського національного медичного університету від 10.03.2021 року 

 

1. 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 іспитів для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої 

освіти. 
 

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 іспитів 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 іспитів для осіб, які вступають на основі базової загальної 

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

сайті університету. 
 

 

2. Про затвердження  програми творчого конкурсу з ліплення із критеріями 

оцінювання; положення про проведення творчого конкурсу з ліплення. 
 

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. 

 
 

 

3. Про затвердження програм співбесіди з біології та хімії для осіб, які вступають 

на основі базової загальної середньої освіти і мають на це право, з критеріями 

оцінювання; положення про співбесіду для осіб, які вступають на основі базової 

загальної середньої освіти і мають на це право. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програми співбесіди з біології та хімії для осіб, які вступають 

на основі базової загальної середньої освіти і мають на це право; 

положення про співбесіду для осіб, які вступають на основі базової 

загальної середньої освіти і мають на це право. 

2) Програми співбесіди з біології та хімії для осіб, які вступають на основі 

базової загальної середньої освіти і мають на це право; положення про 

співбесіду для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої 

освіти і мають на це право, розмістити на офіційних стендах приймальної 

комісії та на веб-сайті університету. 



 
 
 

4. Про затвердження положення про апеляцію. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Положення про порядок роботи апеляційної комісії Фахового 

медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету 

наказом ректора. 

2) Положення про порядок роботи апеляційної комісії Фахового медичного 

коледжу Івано-Франківського національного медичного університету 

розмістити на офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті 

університету. 

 

 
 

 


