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ВСТУПАЮТЬ НА СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ 
ЗДОБУТОЕО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ 
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І ПРОГРАМА -  ФАРМАЦІЯ)), ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «МАГІСТР» НА 
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ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

До комплексного фахового випробування входять завдання із: 
1) фармацевтичної хімії; 2) неорганічної хімії. Комплексне фахове випробування 
проходить у формі письмового тестування протягом 2,5 астрономічних годин без
перерви.

Вступник самостійно витягує білет (вступний тест), який містить 31 тест з 
фармацевтичної хімії та 31 тест із неорганічної хімії.

Тести із фармацевтичної хімії складаються з трьох рівнів.
Перший рівень -  включає 26 завдань з /вибором однієї правильної 

відповіді. До кожного завдання подано 5 варіантів відповіді, з яких лише один 
правильний. Завдання вважається виконаним, якщо вступник вибрав і позначив 
правильну відповідь у бланку відповідей (вкладка-чистовик).

Другий рівень включає 3 завдання з вибором двох правильних відповідей. 
До кожного завдання подано 5 варіантів відповідей, з яких правильні два.

Третій рівень включає 2 розрахункові задачі, відповідь на яку необхідно 
розгорнуто записати і правильно обчислити.

Т ести з неорганічної хімії складаються із завдань трьох рівнів.
Перший рівень -  включає 26 тестових завдань з вибором однієї правильної 

відповіді. До кожного завдання подано 5 варіантів відповіді, з яких лише один 
правильний. Завдання вважається виконаним, якщо вступник вибрав і позначив 
правильну відповідь у бланку відповідей (вкладка-чистовик).

Другий рівень -  включає 3 завдання з вибором двох правильних відповідей. 
До кожного завдання подано 5 варіантів відповідей, з яких правильні два.

Третій рівень -  включає 2 ситуаційні задачі, відповідь на яку необхідно 
розгорнуто записати і правильно обчислити.



Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де 
проводиться комплексне фахове випробування, про що вступник ставить свій 
особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. 
Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) 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 комплексного фахового випробування забороняється 
користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними 
посібниками, мобільними телефонами та іншими матеріалами, що не 
передбачені рішенням приймальної комісії. У разі використання вступником під 
час комплексного фахового випробування сторонніх джерел інформації (в тому 
числі підказки), він відсторонюється від участі у випробуванні та конкурсі. 
Апеляція з питань відсторонення від комплексного фахового випробування не 
розглядається.

Вступники, які не з ’явилися на комплексне фахове випробування без 
поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у конкурсі не 
допускаються. За наявності поважних причин, які підтверджені документально, 
вступники можуть допускатися до складання пропущеного комплексного 
фахового випробування з дозволу голови приймальної комісії в межах 
встановлених строків і розкладу проведення комплексних фахових випробувань.

Після закінчення роботи над вступним тестом комплексного фахового 
випробування вступник здає фаховій атестаційній комісії виконану письмову 
роботу разом із завданням (вступним тестом) та чернеткою про що розписується 
у відомості одержання -  повернення письмової роботи.

Особи, які не встигли за час письмового тестування виконати завдання у 
повному обсязі, здають їх незакінченими.

У випадках, коли під час шифрування письмових робіт виявлено роботу, 
на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не 
шифрується і таку роботу додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у 
приміщенні ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” 
членами фахової атестаційної комісії і повинна бути закінчена не пізніше 
наступного робочого дня Приймальної комісії.

Результати комплексного фахового випробування оприлюднюються на 
інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету на 
наступний день після 15.00 год.

Результати комплексного фахового випробування оцінюються сумою двох 
складових за шкалою від 0 до 100 балів. Бал 7 і менше (за сумою двох 
складових) вважається негативним. Вступник, який отримав менше 8 балів (за 
сумою двох складових) до конкурсу не допускається.

Перескладання комплексного фахового випробування не дозволяється.
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.


