
Рішення  

засідання приймальної комісії Фахового медичного коледжу  

Івано-Франківського національного медичного університету  

від 13 червня 2022 року 

 

Порядок денний: 
 
 

1. Про лист МОН від 06.06.2022 № 1/6049-22 "Щодо забезпечення 

прозорості вступної кампанії в 2022 році та уникнення корупційних ризиків". 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Передати повноваження Голови Приймальної комісії Фахового медичного 

коледжу Івано-Франківського національного медичного університету 

заступнику Голови Приймальної комісії Фахового медичного коледжу Івано-

Франківського національного медичного університету проректору з науково-

педагогічної та лікувальної роботи, доценту кафедри інфекційних хвороб та 

епідеміології Кобрину Тарасу Зіновійовичу. 

2) Проведення перевірки мотиваційних листів на плагіат доручити голові Комісії 

з виявлення та запобігання академічного плагіату, професору кафедри анатомії 

людини Жураківській Оксані Ярославівні та надати доступ провідному фахівцю 

з питань запобігання корупції Федосенко Наталії Володимирівні до результатів 

такої перевірки. 

3) Вимогу щодо проведення перевірки на плагіат зазначити в критеріях 

оцінювання мотиваційних листів. 

4) Залучити до діяльності апеляційної комісії Фахового медичного коледжу 

Івано-Франківського національного медичного університету (наказ №195-д від 

22 лютого 2022 року): 

✓ члена ГО «Асоціація Лікарі Карпатського Регіону» Стовбана Миколу 

Петровича, як представника громадськості; 

✓ заступника голови студентського парламенту, студентку 4 курсу 

стоматологічного факультету Недоляк Тетяну Віталіївну, як представника 

студентського самоврядування; 

✓ директора КНП «Обласна клінічна стоматологічна поліклініка» Івано-

Франківської обласної ради Марича Петра Степановича, як представника 

зовнішніх експертів. 

5) Видати наказ щодо забезпечення прозорості вступної Кампанії в 2022 році та 

уникнення корупційних ризиків відповідно до листа МОН від 06.06.2022 № 

1/6049-22. 
 

2. Про створення комісії по прийому заліків у членів приймальної комісії, 

предметних екзаменаційних комісій, комісій по проведенню співбесіди. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Створити комісію по прийому заліку у такому складі: 

Кобрин Т.З. – голова приймальної комісії (голова); 

Рожко М.М. – член приймальної комісії; 

Сарапук І.В. – відповідальний секретар приймальної комісії. 

2) Комісії прийняти залік та оформити його протоколом до 22.06.2022 року. 

 



3. Про підготовку до Дня відкритих дверей. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Провести в університеті та коледжі День відкритих дверей в режимі онлайн 19 

червня 2022 року о 1000 год. 

2) Видати наказ «Про проведення Дня відкритих дверей в режимі онлайн». 

3) З метою інформування громадськості в засобах масової інформації 

(телебачення, радіо, преса) розмістити оголошення про дату та час проведення 

Дня відкритих дверей в режимі онлайн.  

 

 


