
Порядок денний  

засідання приймальної комісії Фахового медичного коледжу  

Івано-Франківського національного медичного університету  

від 24 січня 2022 року 

 

 
 

Порядок денний: 
 
 

1. Про погодження Положення про приймальну комісію Фахового медичного 

коледжу Івано-Франківського національного медичного університету на 2022 рік. 

Доповідає Микола Рожко. 
 

2. Про результати прийому до Фахового медичного коледжу ІФНМУ та підсумки 

прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році та недоліки і 

порушення, допущені під час вступної кампанії 2021 року в Україні. 

Доповідає Микола Рожко  
 

3. Про комплексний план заходів по підготовці, організації та проведенню прийому 

на навчання до Фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного 

медичного університету в 2022 році; календарно-тематичний план засідань приймальної 

комісії Фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного 

університету на 2022 рік; заходи по організації та проведенню якісного прийому на 

навчання, попередженню протиправних дій, корупції під час проведення прийому на 

навчання до Фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного 

медичного університету в 2022 році. 

Доповідає Ігор Сарапук  
 

4. Про розподіл обов’язків між членами приймальної комісії Фахового медичного 

коледжу Івано-Франківського національного медичного університету на 2022 рік. 

Доповідає Ігор Сарапук  
 

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

для прийому на навчання до Фахового медичного коледжу Івано-Франківського 

національного медичного університету в 2022 році. 

Доповідає Микола Рожко  
 

 6. Про затвердження базових конкурсних предметів у Фаховому медичному 

коледжі Івано-Франківського національного медичного університету в 2022 році. 

Доповідає Микола Рожко  
 

 7. Про мінімальну кількість балів для допуску до участі в конкурсі у Фаховому 

медичному коледжі Івано-Франківського національного медичного університету в 2022 

році. 

Доповідає  Микола Рожко  

 8. Про формування рейтингового списку вступників у Фаховому медичному 

коледжі Івано-Франківського національного медичного університету при рівній кількості 

балів. 

Доповідає Ігор Сарапук  
 



 9. Про кількість місць за кошти фізичних та/або юридичних осіб для прийому на 

навчання у Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного 

університету в 2022 році. 

Доповідає Микола Рожко 
 

10. Про погодження Правил прийому на навчання до Фахового медичного коледжу 

Івано-Франківського національного медичного університету в 2022 році. 

Доповідає Ігор Сарапук  

 


