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ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПІВБЕСІДУ ІЗ ВСТУПНИКАМИ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО 
ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І 
МАЮТЬ ПРАВО НА СПІВБЕСІДУ ВІДПОВІДНО ДО РОЗДІЛУ VIII УМОВ 

ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЕЦОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
В 2019 РОЦІ

1. Співбесіда проводиться в один день з біології та хімії згідно з розкладом 
вступних випробувань. Особи, які не з’явилися на співбесіду у визначений 
розкладом час без поважної причини, до проведення співбесіди в інший час не 
допускаються. При наявності поважної причини, підтвердженої документально, 
співбесіда може бути проведена в інший час в межах встановлених строків 
проведення співбесіди.
2. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників залежно від 
факультету та спеціальності в порядку надходження (реєстрації) документів. 
Ерупа складається з не більше як 25 осіб.
3. На співбесіду вступник з’являється з паспортом та “Аркушем результатів 
вступних випробувань”, який отримує особисто в приймальній комісії при 
пред’явленні паспорта за 1-2 дні до проведення співбесіди.
4. Еоловами відповідних комісій для проведення співбесіди попередньо готуються 
програми співбесіди з кожного предмету в обсязі програм зовнішнього 
незалежного оцінювання відповідного року, які затверджує голова приймальної
комісії.
5. Співбесіда з кожної дисципліни проводиться двома членами комісії з кожним
вступником.
6. Вступник відповідає на три питання з кожної дисципліни без попередньої
підготовки.
7. Результати співбесіди з кожної дисципліни оцінюються за шкалою «Рівень 
знань достатній -  1 бал» або «Рівень знань недостатній -  0 балів». Для того, щоб 
бути рекомендованим до зарахування, вступник повинен отримати з кожної 
дисципліни оцінку «рівень знань достатній -  1 бал». Якщо вступник отримує з 
однієї із дисциплін оцінку «рівень знань не достатній -  0 балів», то такий 
вступник не рекомендується до зарахування.



8. По закінченню співбесіди з кожної дисципліни аркуш співбесіди підписується 
вступником та членами відповідної комісії.
9. Інформація про результат співбесіди оголошується вступникові в день її 
проведення.
10. Вступники, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на 
навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з 
мінімальним значенням кількості балів із вступних випробуваньдля вступу на 
основі повної загальної середньої освіти:

- для спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія з 
першого конкурсного предмета не менше 100 балів, з другого та третього 
конкурсних предметів -  не менше 150 балів;
- для спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія з першого, другого та 
третього конкурсних предметів -  не менше 100 балів.
- конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти за 
спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація не може бути менше, 
ніж 130 балів;
мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до 
конкурсного бала.

11. Заяву на апеляцію вступник може подавати згідно Положення про порядок 
апеляції, не пізніше наступного робочого дня після оголошення результату 
співбесіди.


