
Рішення приймальної комісії Медичного коледжу  

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»  

від 27.06.2018 року 
 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження нумерації груп вступників та нумерації особових справ 

вступників. 

Доповідає Сарапук І.В. 

 

2. Про затвердження графіку вступних іспитів у Медичний коледж ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» на основі базової загальної 

середньої освіти на 2018 рік. 

Доповідає Сарапук І.В. 

 

3. Про готовність Приймальної комісії до проведення прийому документів, 

вступних іспитів та конкурсного відбору. 

Доповідає Сарапук І.В. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Відповідального секретаря приймальної комісії, який сказав, що відповідно до 

Положення про приймальну комісію Медичного коледжу Державного вищого 

навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» 

розроблено нумерацію груп вступників із врахуванням категорії вступу для 

кожної спеціальності. Нумерацію потрібно здійснювати в порядку надходження 

заяв та документів за кожною спеціальністю окремо. В особовій справі вступника 

в лівому верхньому куті наклейки проставляти номер особової справи та номер 

групи. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 

14, «проти» - немає, «утрималися» - немає. 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити нумерацію груп вступників та нумерацію особових справ 

вступників. 
 

Категорія вступу  № групи  
Стоматологія ортопедична (зубний технік)  

(на основі повної загальної середньої освіти)  

Співбесіда 44 гр. 

Іспит (укр. мова і літ.) + ліплення 45 гр. 

ЗНО + ліплення (паперові заяви) 46 гр. 

Електронна заява 47ЕСтОр-53ЕСтОр 

Лікувальна справа  (фельдшер)(на основі базової загальної середньої освіти)  

Іспити 54-59 гр. 
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Стоматологія ортопедична (зубний технік)  
(на основі базової загальної середньої освіти)  

Іспити  60-63 гр. 

Сестринська справа (на основі базової загальної середньої освіти)  

Іспити 64-69 гр. 

Фармація, промислова фармація (на основі базової загальної середньої освіти)  

Іспити 70-76 гр. 

 

2. Відповідального секретаря приймальної комісії, який ознайомив членів 

приймальної комісії  із розкладом вступних іспитів для вступу у Медичний 

коледж ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» на 

основі базової загальної середньої освіти на 2018 рік (додається). 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 

14, «проти» - немає, «утрималися» - немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1)  Затвердити розклад вступних іспитів для вступу у Медичний коледж ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» на основі базової 

загальної середньої освіти на 2018 рік. 

2)  Довести розклад вступних іспитів для вступу у Медичний коледж ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» на основі базової 

загальної середньої освіти на 2018 рік до відома абітурієнтів та їх батьків. 

3)  Оприлюднити розклад вступних іспитів для вступу у Медичний коледж 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» на основі 

базової загальної середньої освіти на 2018 рік на стендах приймальної 

комісії та офіційному сайті ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет». 

 

3. Слухали відповідального секретаря приймальної комісії, який повідомив, що 

приймальна комісія готова до прийому документів та проведення вступних 

іспитів. Видрукувана вся необхідна документація, приміщення відремонтовані, 

оснащені комп’ютерною технікою та всім необхідним. Проведено навчання членів 

приймальних комісій, відбіркових комісій, комісій для проведення співбесід та 

предметних екзаменаційних комісій, у яких прийнято залік.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Інформацію взяти до уваги. 

 

 

 


