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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ВСТУПНОГО ІСПИТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ОСІБ, 
ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

ДО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» І МАЮТЬ НА ЦЕ ПРАВО 

ВІДПОВІДНО ДО РОЗДІЛУ IX УМОВ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ 
ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ молодшого

СПЕЦІАЛІСТА В 2019 РОЦІ

Вступне випробування з української мови та літератури проводиться у 
формі диктанту. Тривалість написання диктанту -  1 астрономічна година. 
Конверт із запропонованими текстами диктантів витягує один із вступників в 
присутності всієї аудиторії.

Бланки письмової роботи роздаються кожному вступнику в аудиторії, де 
проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий 
підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові 
екзаменаційні роботи виконуються на аркушах зі штампом приймальної комісії. 
На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, щоб розкривали 
авторство роботи. Вступник зазначає прізвище, ім’я, по-батькові тільки у 
визначених для цього місцях.

Під час проведення вступних іспитів забороняється користуватися 
електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, мобільними 
телефонами та іншими матеріалами, що не передбачені рішенням приймальної 
комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування 
сторонніх джерел інформації (в тому числі підказки), він відсторонюється від 
участі у випробуваннях. При перевірці така робота дешифрується і за неї 
виставляється оцінка менше 100 балів (за шкалою від 100 до 200 балів) 
незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляція з питань відсторонення від 
випробувань не розглядається.

Вступники, які не з’явилися на вступний іспит без поважних причин у 
зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не 
допускаються. За наявності поважних причин, які підтверджені документально, 
вступники можуть допускатися до складання пропущеного вступного іспиту з 
дозволу голови приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу 
проведення вступних іспитів.

У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт 
виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство,



робота не шифрується і таку роботу додатково перевіряє голова відповідної 
комісії.

Перевірка письмових робіт проводиться тільки у приміщенні ДВНЗ «Івано- 
Франківський національний медичний університет» членами відповідної комісії і 
повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної 
комісії.

Результати вступного іспиту оприлюднюються на інформаційних стендах 
приймальної комісії та на веб-сайті університету на наступний день.

У випадку незгоди з отриманою оцінкою вступник може не пізніше 
наступного робочого дня після її оголошення подати заяву в апеляційну комісію. 
Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається. 
Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності 
вступника.

Критерії оцінювання вступних випробувань оприлюднюються на 
інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті університету разом із 
Програмою вступного іспиту.


