
Рішення  

засідання приймальної комісії Фахового медичного коледжу  

Івано-Франківського національного медичного університету  

від 24.01.2022 року 

 

Порядок денний: 

 

1. Про погодження Положення про приймальну комісію Фахового 

медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету 

на 2022 рік. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Погодити Положення про приймальну комісію Фахового медичного коледжу 

Івано-Франківського національного медичного університету на 2022 рік 

(Положення додається). 

2) Дане Положення затвердити на засіданні Вченої ради Івано-Франківського 

національного медичного університету 25 січня 2022 року. 

3) У своїй роботі приймальній комісії Фахового медичного коледжу Івано-

Франківського національного медичного університету необхідно дотримуватися 

даного Положення. 
 

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. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Інформацію взяти до уваги. 
 

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. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити комплексний план заходів по підготовці, організації та про-

веденню прийому на навчання до Фахового медичного коледжу Івано-

Франківського національного медичного університету в 2022 році (план 

додається). 

2) Затвердити календарно-тематичний план засідань приймальної комісії 

Фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного 

університету на 2022 рік та їх порядок денний (план додається). 

3) Затвердити 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 (заходи додаються). 
 

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

медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету 

на 2022 рік. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити запропонований розподіл функціональних обов’язків між 

членами приймальної комісії Фахового медичного коледжу Івано-Франківського 

національного медичного університету на 2022 рік (додається). 
 

 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. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні 

випробування для прийому на навчання на основі базової загальної середньої 

освіти у Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного 

медичного університету в 2022 році: 

2) Довести до відома вступників вищезатверджений перелік конкурсних 

предметів, з яких проводяться вступні випробування для прийому на навчання 

на основі базової загальної середньої освіти у Фаховий медичний коледж Івано-

Франківського національного медичного університету в 2022 році через засоби 

масової інформації. 
 

 6. Про затвердження базових конкурсних предметів у Фаховому 

медичному коледжі Івано-Франківського національного медичного університету 

в 2022 році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити наступний перелік базових конкурсних предметів у Фаховому 

медичному коледжі Івано-Франківського національного медичного університету 

в 2022 році: 

 для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти 

на спеціальність 221 Стоматологія (стоматологія ортопедична), базовий 

конкурсний предмет – творчий конкурс (ліплення); 

Спеціальність 

(освітньо-професійна програма) 
Вступні випробування 

221 

Стоматологія 

(стоматологія ортопедична) 

1. Українська мова (диктант). 
 

2. Творчий конкурс (ліплення). 

223 

Медсестринство 

(сестринська справа) 

1. Українська мова (диктант). 
 

2. Біологія (письмове тестування). 

226 

Фармація, промислова фармація 

(фармація) 

1. Українська мова (диктант). 
 

2. Хімія (письмове тестування). 



для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти 

на спеціальність 223 Медсестринство (сестринська справа) – базовий конкурсний 

предмет – біологія; 

 для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти 

на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (фармація) – базовий 

конкурсний предмет – хімія. 
 

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

Фаховому медичному коледжі Івано-Франківського національного медичного 

університету в 2022 році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Встановити мінімальну кількість балів для допуску до участі в конкурсі для 

здобуття освітньо-професійного рівня фахового молодшого бакалавра – 100 

балів відповідно до критеріїв оцінювання знань вступників у програмах 

вступних випробувань. 

 

 8. Про формування рейтингового списку вступників у Фаховому 

медичному коледжі Івано-Франківського національного медичного університету 

при рівній кількості балів. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити наступні критерії до пункту 2 розділу Х Правил прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році при однаковому 

конкурсному балі: 
 за конкурсним балом від більшого до меншого; 

за середнім балом додатка до документа про базову загальну середню освіту 

від більшого до меншого; 

за результатом вступного випробування з базового конкурсного 

предмета від більшого до меншого; 

за результатом вступного випробування з української мови від більшого 

до меншого; 

за результатом державної підсумкової атестації з базового предмета від 

більшого до меншого;  

за результатом державної підсумкової атестації з української мови від 

більшого до меншого; 

за річним балом з базового предмета від більшого до меншого; 

за річним балом з української мови від більшого до меншого. 
Якщо встановлені критерії не дають змоги визначити послідовність 

вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне 

рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить 

його до ЄДЕБО. 
 

 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. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1) Затвердити для прийому на навчання у Фаховий медичний коледж Івано-

Франківського національного медичного університету в 2022 році наступну 

кількість місць за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 

на основі базової загальної середньої освіти за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб на спеціальність 221 Стоматологія (стоматологія ортопедична) 

– 60 осіб; на спеціальність 223 Медсестринство (сестринська справа) – 50 осіб;  

на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація – 60 осіб. 
 

10. Про погодження Правил прийому на навчання до Фахового медичного 

коледжу Івано-Франківського національного медичного університету в 2022 

році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Погодити Правила прийому на навчання до Фахового медичного коледжу 

Івано-Франківського національного медичного університету в 2022 році 

(Правила додаються). 

2) Відповідно до листа МОН України «Про внесення Правил прийому закладів 

фахової передвищої освіти до ЄДЕБО» від 23 грудня 2021 року №1/22760-21 

Правила прийому на навчання до Фахового медичного коледжу Івано-

Франківського національного медичного університету в 2022 році затвердити на 

засіданні Вченої ради Івано-Франківського національного медичного 

університету 25 січня 2022 року. 

 

 


