
Рішення приймальної комісії ДВНЗ «Івано-Франківський  

національний медичний університет» від 11.04.2018 року 

Порядок денний: 
 

1. Про затвердження програм фахових випробувань з критеріями оцінювання 

відповіді вступника; положення про проведення фахових вступних випробувань. 
 

Доповідає Сарапук І.В. 
 

2. Про затвердження програм співбесіди з біології та хімії для громадян України, які 

мають на це право з критеріями оцінювання; положення про співбесіду для 

громадян України, які мають на це право. 

Доповідає Сарапук І.В. 
 

3. Про затвердження програм вступних іспитів із біології, хімії, математики та 

української мови і літератури для осіб, які вступають на основі повної загальної 

середньої освіти і мають на це право з критеріями оцінювання відповіді вступника; 

положення про проведення вступних випробувань для осіб, які вступають на основі 

повної загальної середньої освіти і мають на це право. 

Доповідає Сарапук І.В. 
 

4. Про затвердження програм комплексного вступного іспиту з біології, хімії та 

мови навчання (українська мова, російська мова, англійська мова) з критеріями 

оцінювання відповіді вступника для іноземців та осіб без громадянства; положення 

про проведення комплексного вступного іспиту для іноземців та осіб без 

громадянства. 
 

Доповідає Сарапук І.В. 
 

5. Про затвердження положення про порядок роботи апеляційної комісії. 
 

 Доповідає Сарапук І.В. 

 

6. Про підготовку до Дня відкритих дверей. 
 

Доповідає Рожко М.М. 

7. Про вартість навчання для іноземців та осіб без громадянства на 2018 рік у ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет». 
 

Доповідає Рожко М.М. 

 

СЛУХАЛИ: 
 

1. Відповідального секретаря приймальної комісії, який ознайомив членів 

приймальної комісії з: 

1) програмою комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на 

основі  здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за 

спеціальностями 5.12010102-сестринська справа, 5.12010101-лікувальна справа для 



 

2 
 

здобуття ступеня магістр за спеціальністю 222 Медицина; та для осіб, які вступають 

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за 

спеціальностями 5.12010102-сестринська справа, 5.12010101-лікувальна справа для 

здобуття ступеня магістр на заочній формі навчання за спеціальністю 226 Фармація, 

промислова фармація; 

2) положенням про проведення комплексного фахового випробування для осіб, які 

вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за 

спеціальностями 5.12010102-сестринська справа, 5.12010101-лікувальна справа для 

здобуття ступеня магістр за спеціальностями 222 Медицина або 226 Фармація, 

промислова фармація за скороченим терміном навчання (заочна форма навчання); 

3) програмою комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на 

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за 

спеціальністю 5.12010106-стоматологія ортопедична для здобуття ступеня магістр за 

спеціальністю 221 Стоматологія; 

4) програмою комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на 

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за 

спеціальністю 5.12010104-стоматологія для здобуття ступеня магістр за 

спеціальністю 221 Стоматологія; 

5) положенням про проведення комплексного фахового випробування для осіб, які 

вступають на скорочений термін навчання за спеціальністю 221 Стоматологія для 

здобуття ступеня магістр; 

6) програмою комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на 

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за 

спеціальністю 5.12020101-фармація для здобуття ступеня магістр на денній або 

заочній формі навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація; 

7) положенням про проведення комплексного фахового випробування для осіб, які 

вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший 

спеціаліст” за спеціальністю 5.12020101-фармація для здобуття ступеня магістр на 

денній або заочній формі навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація. 

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1) Затвердити: Програму комплексного фахового  випробування для осіб, які 

вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший 

спеціаліст” за спеціальностями 5.12010102-сестринська справа, 5.12010101-

лікувальна справа для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 222 Медицина; та 

для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

“молодший спеціаліст” за спеціальностями 5.12010102-сестринська справа, 

5.12010101-лікувальна справа для здобуття ступеня магістр на заочній формі 

навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація; положення про 

проведення комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями 
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5.12010102-сестринська справа, 5.12010101-лікувальна справа для здобуття ступеня 

магістр за спеціальностями 222 Медицина або 226 Фармація, промислова фармація 

за скороченим терміном навчання (заочна форма навчання). 

2) Затвердити: Програму комплексного фахового випробування для осіб, які 

вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший 

спеціаліст” за спеціальністю 5.12010106-стоматологія ортопедична для здобуття 

ступеня магістр за спеціальністю 221 Стоматологія; програму комплексного 

фахового випробування для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.12010104-

стоматологія для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 221 Стоматологія; 

положення про проведення комплексного фахового випробування для осіб, які 

вступають на скорочений термін навчання за спеціальністю 221 Стоматологія для 

здобуття ступеня магістр. 

3) Затвердити: Програму комплексного фахового випробування для осіб, які 

вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший 

спеціаліст” за спеціальністю 5.12020101-фармація для здобуття ступеня магістр на 

денній або заочній формі навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація; положення про проведення комплексного фахового випробування для 

осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший 

спеціаліст” за спеціальністю 5.12020101-фармація для здобуття ступеня магістр на 

денній або заочній формі навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація. 

4) Програми та положення комплексних фахових випробувань розмістити на 

офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету. 
 

2. Відповідального секретаря приймальної комісії, який ознайомив членів 

приймальної комісії з програмою співбесіди з біології та хімії для громадян України, 

які мають на це право; положенням про співбесіду для громадян України, які мають 

на це право. При проведенні співбесіди критерії оцінки знань абітурієнтів – “рівень 

знань достатній – 1 бал”, “рівень знань недостатній – 0 балів”. 

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програму співбесіди з біології та хімії для громадян України, які 

мають на це право; положення про співбесіду для громадян України, які мають на це 

право. 

2) Програму співбесіди з біології та хімії для громадян України, які мають на це 

право; положення про співбесіду для громадян України, які мають на це право, 

розмістити на офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету. 
 

3. Відповідального секретаря приймальної комісії, який ознайомив членів 

приймальної комісії з програмами вступних іспитів із біології, хімії, математики та 

української мови і літератури для осіб, які вступають на основі повної загальної 

середньої освіти і мають на це право; положенням про проведення вступних іспитів 
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для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають на це 

право. Відповідно до розроблених головами предметних екзаменаційних комісій 

критеріїв оцінювання відповіді вступника запроваджена стобальна шкала оцінки 

знань абітурієнтів. Згідно Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 

листопада 2017 року за №  1397/31265 у критеріях оцінки знань абітурієнтів 

наведено схему переведення балів на вступному іспиті у шкалу оцінювання 

УЦОЯО.  

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
1) Затвердити програми вступних іспитів із біології, хімії, математики та української 

мови і літератури для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти 

і мають на це право; положення про проведення вступних іспитів для осіб, які 

вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають на це право. 

2) Програми вступних іспитів із біології, хімії, математики та української мови і 

літератури для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і 

мають на це право; положення про проведення вступних іспитів для осіб, які 

вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають на це право, 

розмістити на офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету. 
 

4. Відповідального секретаря приймальної комісії, який ознайомив членів 

приймальної комісії з програмами комплексного вступного іспиту з біології, хімії та 

мови навчання (українська мова, російська мова, англійська мова) з критеріями 

оцінювання відповіді вступника для іноземців та осіб без громадянства; (програми 

складені українською, російською та англійською мовами); положенням про 

проведення комплексного вступного іспиту з іноземцями та особами без  

громадянства українською, російською та англійською мовами. При проведенні 

комплексного вступного іспиту результати відповіді з кожного навчального 

предмету оцінюються за шкалою від 1 до 5 балів.  

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програми комплексного вступного іспиту з біології, хімії та мови 

навчання (українська мова, російська мова, англійська мова) з критеріями 

оцінювання відповіді вступника для іноземців та осіб без громадянства; положення 

про проведення комплексного вступного іспиту з іноземцями та особами без  

громадянства українською, російською та англійською мовами. 

2) Програми комплексного вступного іспиту з біології, хімії та мови навчання 

(українська мова, російська мова, англійська мова) з критеріями оцінювання 

відповіді вступника для іноземців та осіб без громадянства; положення про 

проведення комплексного вступного іспиту з іноземцями та особами без  
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громадянства українською, російською та англійською мовами розмістити на 

офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету. 
 

5. Відповідального секретаря приймальної комісії, який ознайомив членів 

приймальної комісії з Положенням про порядок роботи апеляційної комісії ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» на українській, 

російській та англійській мовах. 

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Положення про порядок роботи апеляційної комісії ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» на українській, російській та 

англійській мовах наказом ректора. 

2) Положення про порядок роботи апеляційної комісії ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» розмістити на офіційних стендах приймальної 

комісії та на веб-сайті університету. 
 

6. Голову приймальної комісії Рожка М.М., який проінформував членів приймальної 

комісії, що День відкритих дверей в університеті відбудеться в аудиторії № 2 

центрального корпусу 03 червня 2018 року. До проведення Дня відкритих дверей 

залучити деканати факультетів, клінічну базу університетської клініки. 

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Провести в університеті День відкритих дверей 03 червня 2018 року. 

2) По університету видати наказ «Про проведення Дня відкритих дверей». 

3) З метою інформування громадськості в засобах масової інформації (телебачення, 

радіо, преса) розмістити оголошення про дату та місце проведення Дня відкритих 

дверей. Усім членам приймальної комісії та працівникам деканатів та клінічних баз 

взяти активну участь у підготовці та проведенні Дня відкритих дверей. 

 

7. Голову приймальної комісії Рожка М. М., який сказав, що після вивчення цінової 

політики на ринку навчання іноземних громадян в інших вищих медичних закладах 

України та за погодженням даного питання із економічним відділом університету 

пропонується членам приймальної комісії затвердити наступну вартість одного року 

навчання для іноземців та осіб без громадянства на 2018 рік у ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет»: 

222 Медицина – українська (російська) мова навчання – 3700 дол. США, англійська 

мова навчання – 4000 дол. США; 

221 Стоматологія – українська (російська) мова навчання – 3800 дол. США, 

англійська мова навчання – 4300 дол. США; 

226 Фармація, промислова фармація (денна) – українська (російська) мова навчання 

– 3200 дол. США, англійська мова навчання – 3600 дол. США. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити запропоновану вартість навчання щорічно для іноземців та осіб без 

громадянства на 2018 рік: 

222 Медицина – українська (російська) мова навчання – 3700 дол. США, англійська 

мова навчання – 4000 дол. США; 

221 Стоматологія – українська (російська) мова навчання – 3800 дол. США, 

англійська мова навчання – 4300 дол. США; 

226 Фармація, промислова фармація (денна) – українська (російська) мова навчання 

– 3200 дол. США, англійська мова навчання – 3600 дол. США. 

2) Внести доповнення про затвердження вартості навчання для іноземців та осіб без 

громадянства на 2018 рік до Правил прийому на навчання до ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» у 2018 році.  

3) Рішення приймальної комісії про затвердження вартості одного року навчання 

для іноземців та осіб без громадянства на 2018 рік передати головному бухгалтеру 

університету та економічному відділу університету для заслуховування в травні 

місяці питання платних освітніх послуг на засіданні Вченої ради та для формування 

наказу «Про надання освітніх послуг у навчальному закладі на 2018/2019 

навчальний рік». 

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 15, 

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

 

 

 


