
Рішення приймальної комісії Медичного коледжу 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

від 19.07.2018 року 

Порядок денний: 
 

1. Про затвердження рішення про допуск до участі в конкурсному відборі 

вступників на основі повної загальної середньої освіти (Стоматологія 

(спеціалізація стоматологія ортопедична)) та їх середнього бала документа про 

освіту, які подали заяви в період з 15.07.2018 року по 19.07.2018 року. 
 

Доповідає Сарапук І.В. 
 

2. Про результати складання вступниками: 

- вступних іспитів з біології на спеціальності 223 Месестринство (спеціалізація 

сестринська справа) та 223 Месестринство (спеціалізація лікувальна справа) на 

основі базової загальної середньої освіти; 

- вступних іспитів з хімії на спеціальності 226 Фармація, промислова фармація 

(спеціалізація фармація); 

- творчого конкурсу (ліплення) на спеціальності 221 Стоматологія (спеціалізація 

cтоматологія ортопедична) на основі базової загальної середньої освіти. 
 

Доповідає Сарапук І.В. 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Відповідального секретаря приймальної комісії, який ознайомив членів 

приймальної комісії зі справами вступників на основі повної загальної середньої 

освіти і відповідно з їхніми середніми балами документів про освіту, які подали 

заяви в електронному вигляді в період з 15.07.2018 року по 19.07.2018 року для 

допуску до участі в конкурсному відборі. 

 Голова поставив дане питання на голосування. «За» - 14, «проти» - немає, 

«утрималися» - немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити середній бал документа про освіту та допустити до конкурсного 

відбору вступників, які подали заяви в електронному вигляді в період з 15.07.2018 

року по 19.07.2018 року для допуску до участі в конкурсному відборі. 
 

2. Відповідального секретаря приймальної комісії, який ознайомив членів 

приймальної комісії із результатами здачі вступних іспитів вступниками на основі 

базової загальної середньої освіти. 

 

Результати складання вступного іспиту з біології вступниками за спеціальністю 

223 Медсестринство (спеціалізація сестринська справа) на основі базової загальної 

середньої освіти: 

Допущено до екзамену – 92, здавало екзамен – 85, не з’явилося – 7. 

Отримали позитивні оцінки (6 і більше балів) – 85 вступників. 

Допущено до наступного екзамену – 85 вступників. 
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Результати складання вступного іспиту з біології вступниками за спеціальністю 

223 Медсестринство (спеціалізація лікувальна справа)  на основі базової загальної 

середньої освіти: 

Допущено до екзамену – 66, здавало екзамен – 55, не з’явилося – 11. 

Отримали позитивні оцінки (6 і більше балів) – 55 вступників. 

Допущено до наступного екзамену – 55 вступників. 

 

Результати складання вступного іспиту з хімії вступниками за спеціальністю 226 

Фармація, промислова фармація (спеціалізація фармація) на основі базової 

загальної середньої освіти: 

Допущено до екзамену – 126, здавало екзамен – 113, не з’явилося – 13. 

Отримали позитивні оцінки (6 і більше балів) – 81 вступник. 

Допущено до наступного екзамену – 81 вступник. 

 

Результати складання творчого конкурсу (ліплення) вступниками за спеціальністю 

221 Стоматологія (спеціалізація cтоматологія ортопедична) на основі базової 

загальної середньої освіти: 

Допущено до екзамену – 67, здавало екзамен – 64, не з’явилося – 3. 

Отримали позитивні оцінки (6 і більше балів) – 64 вступники. 

Допущено до наступного екзамену – 64 вступники. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Інформацію взяти до уваги. 
 


