
Рішення Приймальної комісії 

від 28.02.2017 року 
 

 

1. Про затвердження складу предметних екзаменаційних комісій, предметної 

екзаменаційної комісії для проведення  творчого конкурсу (ліплення), комісій для 

проведення співбесід, фахових атестаційних комісій, апеляційної комісії.  

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

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити запропонований склад предметних екзаменаційних комісій, комісії 

для проведення  творчого конкурсу (ліплення), комісій для проведення співбесід, 

фахових атестаційних комісій, апеляційної комісії.  

2) Видати наказ «Про проведення вступних випробувань в 2017 році».  

3) Головам предметних екзаменаційних комісій, предметної екзаменаційної 

комісії для проведення  творчого конкурсу (ліплення), комісій для проведення 

співбесід, фахових атестаційних комісій до 30 березня 2017 року підготувати та 

подати на затвердження програми вступних випробувань з критеріями оцінювання 

відповіді вступника та тестові завдання. 
 

2. Про затвердження складу відбіркових комісій.  

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити запропонований склад відбіркових комісій. 

2) Видати наказ «Про утворення  відбіркових комісій для проведення прийому на 

навчання в 2017 році». 

3) Відповідальному секретарю приймальної комісії Сарапуку І.В. розподілити 

обов’язки між членами відбіркової комісії для проведення прийому на навчання 

громадян України та організувати їх навчання. 

4) Відповідальному секретарю приймальної комісії Сарапуку І.В. розробити 

положення про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання іноземців 

та осіб без громадянства в 2017 році, у якому відобразити завдання і функції даної 

відбіркової комісії та персональний розподіл обов’язків кожного члена цієї 

відбіркової комісії. 

 

3. Про розподіл обов’язків між членами відбіркових комісій та про затвердження 

положення про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання іноземців 

та осіб без громадянства в 2017 році. 

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

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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1) Затвердити запропонований розподіл обов’язків між членами відбіркової комісії 

для проведення прийому на навчання громадян України (додається). 

2) Затвердити запропонований розподіл обов’язків між членами відбіркової комісії 

для проведення прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства в 2017 

році (додається). 
 

4. Про зміни до Правил прийому на навчання до ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» в 2017 році відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року № 266» від 01.02.2017 року № 53 та листа МОН 

України від 24.02.2017 року № 1/9-106. 

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1) Затвердити Зміни до Правил прийому на навчання до Державного вищого 

навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» в 

2017 році такого змісту: 

 

Зміни до Правил прийому 

до Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський 

національний медичний університет» в 2017 році  

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» від 

01.02.2017 року № 53 та листа МОН України від 24.02.2017 року № 1/9-106 внести 

до Правил прийому на навчання до ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» в 2017 році такі зміни: 

1) по всьому тексту цифри та слова «225 Медична та психологічна 

реабілітація» виключити; 

2) по всьому тексту цифри та слова «226 Фармація» замінити цифрами та 

словами «226 Фармація, промислова фармація». 

У зв’язку з цим: 

1) оголошений прийом в 2017 році на спеціальність 225 Медична та 

психологічна реабілітація вважати анульованим; 

2) оголошений прийом в 2017 році на спеціальність 226 Фармація вважати 

прийомом на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація. 

 

2) Зміни до Правил прийому на навчання до ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» в 2017 році оприлюднити на офіційних 

стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету. 
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5. Про порядок вивчення документів, що стосуються роботи приймальної комісії. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести вивчення нормативних та законодавчих документів, що 

стосуються роботи приймальної комісії, з послідуючою здачею заліку. 
 

6. Про графік відпусток членів приймальної комісії. 

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

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Усім членам приймальної комісії планувати відпустку відповідно до 

зазначених рекомендацій. 

 

 


