
Рішення  

засідання приймальної комісії Фахового медичного коледжу  

Івано-Франківського національного медичного університету  

від 02.09.2020 року 

 
 

 

1. Про абітурієнта Бейтулаєва Рушена Ремзійовича, спеціальність 221 

Стоматологія (освітня програма – стоматологія ортопедична). 
 

 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Прийняти проект рішення приймальної комісії за основу. 

2) Відправити рішення приймальної комісії абітурієнту Бейтулаєву Р.Р. 

поштою та на електронну адресу наступного змісту: 

 

 

Львівська обл.,  

м. Жидачів, 

вул. Лисенка, буд. №2 

Бейтулаєву 

Рушену Ремзієвичу 

 

Шановний Рушен Ремзійович Бейтулаєв! 

Ваша заява на ім’я голови приймальної комісії Фахового медичного 

коледжу Івано-Франківського національного медичного університету професора 

Рожка М.М. від 01.09.2020 року за вхідним №28 розглянута на засіданні 

приймальної комісії 02.09.2020 року. 

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої 

освіти в 2020 році, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

від 30.10.2019 року №1350, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

17.01.2020 року №49/34332 та Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15.10.2015 року№1085, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 04.11.2015 року№1353/27798 апеляція вступника щодо екзаменаційної 

оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті у закладі освіти повинна 

подаватися особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення екзаменаційної оцінки. Оцінка 140 балів (за шкалою від 100 до 200 

балів) за творчий конкурс (ліплення), який Ви здавали 26.08.2020 року була 

оголошена Вам в день його здачі, що засвідчено Вашим підписом у Аркуші 

результату вступного іспиту у формі творчого конкурсу (ліплення), ксерокопію 

якого Вам надсилаємо, і також оцінка оприлюднена на офіційному сайті Івано-

Франківського національного медичного університету 

(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/) та офіційному стенді приймальної комісії Івано-

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/


Франківського національного медичного університету в день проведення 

творчого конкурсу (ліплення).  

Оцінювання творчого конкурсу (ліплення) відбувалося відповідно до 

критеріїв оцінювання у Програмі творчого конкурсу з ліплення, затвердженою 

30.03.2020 року і оприлюдненою на офіційному сайті Івано-Франківського 

національного медичного університету (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/) та 

офіційному стенді приймальної комісії Івано-Франківського національного 

медичного університету. 

Конкурсний бал (КБ) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів 

фахової передвищої освіти в 2020 році, був розрахований Єдиною державною 

електронною базою з питань освіти за формулою: 

КБ=П1+П2+А, 

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та 

літератури; 

П2 – оцінка творчого конкурсу (ліплення); 

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, 

переведений в шкалу від 100 до 200 балів. 

Оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та 

літератури у сертифікаті за 2020 рік у Вас – 108 балів, яка підвищена відповідно 

до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році 

на 25%. Середній бал документа про повну загальну середню освіту, 

переведений в шкалу від 100 до 200 балів у Вас – 165 балів. 

Обрахований у Єдиній державній електронній базі з питань освіти 

конкурсний бал у Вас становить – 440 балів. 

28 серпня 2020 року у Єдиній державній електронній базі з питань освіти 

створений рейтинговий список вступників за спеціальністю 221 Стоматологія 

(освітня програма – стоматологія ортопедична) – на основі повної загальної 

середньої освіти, який оприлюднений відповідно до Умов прийому на навчання 

до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році на офіційному сайті Івано-

Франківського національного медичного університету 

(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/) та офіційному стенді приймальної комісії Івано-

Франківського національного медичного університету. 

У даному рейтинговому списку, який створено за конкурсним балом від 

більшого до меншого, Ви займаєте 38 позицію. 

Кількість місць за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 

221 Стоматологія (освітня програма – стоматологія ортопедична) у Фаховому 

медичному коледжі Івано-Франківського національного медичного університету 

відповідно до Правил прийому на навчання до Фахового медичного коледжу 

Івано-Франківського національного медичного університету в 2020 році 

становить – 10. Тому перші десять осіб у рейтинговому списку отримали 

рекомендації до зарахування. 

 

Додаток на 1 арк. 
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