


Зміни до Правил прийому на навчання до Фахового медичного коледжу 

Івано-Франківського національного медичного університету в 2022 році 

розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 

червня 2022 року № 594 «Про внесення змін до Порядку прийому на навчання 

до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році»,  який зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 29 червня 2022 року за №713/38049 та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2022 року № 600 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 червня 2022 

року N 594»,  який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 липня 2022 

року за №724/38060. 

1. В розділі I: 

1) пункт 5 доповнити після абзацу сьомого абзацом восьмим такого змісту: 

"особливо небезпечна територія - територія України, яка визнана тимчасово 

окупованою в умовах воєнного стану відповідно до пункту 3 частини першої 

статті 3 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України", територіальні громади, що 

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), переліки яких сформовано в 

електронній формі відповідно до Положення про інформаційну систему 

формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі 

проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, 

оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 07 травня 2022 року N 562, а у разі відсутності технічної можливості 

формування такого переліку в електронній формі - затверджені Мінреінтеграції 

за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, 

Київської міської військових (військово-цивільних) адміністрацій;". 

У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати абзацами дев’ятим - 

дванадцятим відповідно; 

2) абзац десятий пункту 5 після слів "яка передбачає" доповнити словом "очну". 

2. Розділ IІ доповнити новим пунктом 4 такого змісту:  

"Особливості прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти осіб, 

які зареєстровані на особливо небезпечній території та знаходяться на особливо 

небезпечній території, або примусово переміщені (депортовані) на тимчасово 

окуповану територію, територію Російської Федерації або Республіки Білорусь 

визначено у розділі VIII цих Правил.". 

3. В розділі V: 

1) підпункт 2 пункту 1 доповнити після абзацу першого абзацом другим такого 

змісту:  

"творчі конкурси для вступників, які зареєстровані на особливо небезпечній 

території, проводяться дистанційно за їх зверненням;". 

У зв'язку з цим абзаци другий - третій вважати абзацами третім - четвертим 

відповідно. 

4. В розділі VІ: 

1) пункт 4 доповнити після абзацу першого абзацом другим такого змісту: 

"Вступники, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо 

небезпечній території, зазначають це в заяві.". 

У зв'язку з цим абзаци другий - третій вважати абзацами третім - четвертим 



відповідно; 

2) у пункті 5 абзац другий викласти в такій редакції:  

"документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом 

України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус". 

Особи, яким виповнилося 14 років після 01 вересня 2021 року, можуть вступати 

за свідоцтвом про народження за умови пред'явлення особисто документа 

(одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України "Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус" впродовж 90 

календарних днів після зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування 

скасовується в частині, що стосується цієї особи;". 

5. В розділі VІІ: 

1) пункт 1 викласти в такій редакції:  

"1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на 

основі базової середньої освіти для вступу на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб здійснюється на основі розгляду мотиваційних листів або 

творчих конкурсів (у передбачених цими Правилами випадках):"; 

2) абзац п'ятий підпункту 1 пункту 2 викласти в такій редакції:  

"Приймальна комісія здійснює перевірку документів, що підтверджують 

зареєстроване (задеклароване) місце проживання особи, на відповідність 

вимогам законодавства, в тому числі Порядку створення, ведення та 

адміністрування реєстрів територіальних громад, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року N 265, затверджує їх своїм 

рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в 

електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної 

інформації на підставі його сканованої копії (фотокопії)."; 

3) в абзаці четвертому пункту 3 слово "розробляються," виключити; 

4) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:  

"Заклад освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність 

тексту та забезпечує можливість доступу до результатів такої перевірки 

уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі - 

уповноважений)."; 

5) перший абзац пункту 5 викласти в такій редакції:  

"5. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених ФМК ІФНМУ, 

розглядає апеляційна комісія ФМК ІФНМУ, склад та порядок роботи якої 

затверджуються наказом ректора ІФНМУ, з урахуванням необхідності залучення 

до її діяльності представників громадськості, органів студентського 

самоврядування, зовнішніх експертів.". 

6. В розділі ІХ: 

1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:  

"При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб тільки за результатами розгляду мотиваційних листів, побудова 

рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних листів 

здійснюється лише у випадку, коли кількість вступників перевищує кількість 

місць ліцензованого обсягу виділеного для відповідної категорії вступників у 

поточному році. У випадку коли кількість вступників не перевищує кількість 




