
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 30.03.2020 року 

 

1. Про затвердження програм фахових випробувань з критеріями оцінювання 

відповіді вступника; положення про проведення фахових вступних випробувань. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити: Програму комплексного фахового  випробування для осіб, які 

вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший 

спеціаліст” за спеціальностями 5.12010102-сестринська справа, 5.12010101-

лікувальна справа (223 Медсестринство (спеціалізація, освітня програма – 

сестринська справа або лікувальна справа)) для здобуття ступеня магістр за 

спеціальністю 222 Медицина; та для осіб, які вступають на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями 

5.12010102-сестринська справа, 5.12010101-лікувальна справа (223 

Медсестринство (спеціалізація, освітня програма – сестринська справа або 

лікувальна справа)) для здобуття ступеня магістр на заочній формі здобуття 

освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація; положення про 

проведення комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за 

спеціальностями 5.12010102-сестринська справа, 5.12010101-лікувальна справа 

(223 Медсестринство (спеціалізація, освітня програма – сестринська справа або 

лікувальна справа)) для здобуття ступеня магістр за спеціальностями 222 

Медицина або 226 Фармація, промислова фармація заочна форма здобуття 

освіти. 

2) Затвердити: Програму комплексного фахового випробування для осіб, які 

вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший 

спеціаліст” за спеціальністю 5.12010106-стоматологія ортопедична (221 

Стоматологія (спеціалізація, освітня програма – стоматологія ортопедична)) для 

здобуття ступеня магістр за спеціальністю 221 Стоматологія; програму 

комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за 

спеціальністю 5.12010104-стоматологія (221 Стоматологія (спеціалізація, 

освітня програма – стоматологія)) для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 

221 Стоматологія; положення про проведення комплексного фахового 

випробування для осіб, які вступають на 2-й курс навчання за спеціальністю 221 

Стоматологія для здобуття ступеня магістр. 

3) Затвердити: Програму комплексного фахового випробування для осіб, які 

вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший 

спеціаліст” за спеціальністю 5.12020101-фармація (226 Фармація, промислова 

фармація (спеціалізація, освітня програма – фармація)) для здобуття ступеня 

магістр на денній або заочній формі здобуття освіти за спеціальністю 226 

Фармація, промислова фармація; положення про проведення комплексного 

фахового випробування для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.12020101-



фармація (226 Фармація, промислова фармація (спеціалізація, освітня програма 

– фармація)) для здобуття ступеня магістр на денній або заочній формі здобуття 

освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація. 

4) Програми та положення комплексних фахових випробувань розмістити на 

офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету. 
 

2. Про затвердження програм співбесіди з біології та хімії для громадян України, 

які мають на це право з критеріями оцінювання; положення про співбесіду для 

громадян України, які мають на це право. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програми співбесіди з біології та хімії для громадян України, які 

мають на це право; положення про співбесіду для громадян України, які мають 

на це право. 

2) Програми співбесіди з біології та хімії для громадян України, які мають на це 

право; положення про співбесіду для громадян України, які мають на це право, 

розмістити на офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті 

університету. 
 

3. Про затвердження програм вступних іспитів із біології, хімії, фізики, 

математики та української мови і літератури для осіб, які вступають на основі 

повної загальної середньої освіти і мають на це право з критеріями оцінювання 

відповіді вступника; положення про проведення вступних випробувань для осіб, 

які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають на це право. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програми вступних іспитів із біології, хімії, фізики, математики та 

української мови і літератури для осіб, які вступають на основі повної загальної 

середньої освіти і мають на це право; положення про проведення вступних 

іспитів для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і 

мають на це право. 

2) Програми вступних іспитів із біології, хімії, фізики, математики та української 

мови і літератури для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої 

освіти і мають на це право; положення про проведення вступних іспитів для осіб, 

які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають на це право, 

розмістити на офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті 

університету. 

 

4. Про затвердження програм комплексного вступного іспиту з біології, хімії та 

мови навчання (українська мова, російська мова, англійська мова) з критеріями 

оцінювання відповіді вступника для іноземців та осіб без громадянства; 

положення про проведення комплексного вступного іспиту для іноземців та осіб 

без громадянства. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програми комплексного вступного іспиту з біології, хімії та мови 

навчання (українська мова, російська мова, англійська мова) з критеріями 

оцінювання відповіді вступника для іноземців та осіб без громадянства; 

положення про проведення комплексного вступного іспиту з іноземцями та 

особами без громадянства українською, російською та англійською мовами. 



2) Програми комплексного вступного іспиту з біології, хімії та мови навчання 

(українська мова, російська мова, англійська мова) з критеріями оцінювання 

відповіді вступника для іноземців та осіб без громадянства; положення про 

проведення комплексного вступного іспиту з іноземцями та особами без  

громадянства українською, російською та англійською мовами розмістити на 

офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету. 
 

5. Про затвердження програм вступних випробувань у аспірантуру. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програми вступних випробувань в аспірантуру з фармакології; 

внутрішніх хвороб; іноземної мови; інфекційних хвороб; акушерства та 

гінекології; гістології, цитології, ембріології; ендокринології; кардіології; 

нервових хвороб; оториноларингології; нормальної фізіології; онкології; 

патологічної анатомії; нормальної анатомії; педіатрії; променевої діагностики, 

променевої терапії; пульмонології; соціальної медицини; стоматології; 

травматології та ортопедії; урології; фармації; хірургії з критеріями оцінювання 

відповіді вступника.  

2) Програми вступних випробувань в аспірантуру з фармакології; внутрішніх 

хвороб; іноземної мови; інфекційних хвороб; акушерства та гінекології; 

гістології, цитології, ембріології; ендокринології; кардіології; нервових хвороб; 

оториноларингології; нормальної фізіології; онкології; патологічної анатомії; 

нормальної анатомії; педіатрії; променевої діагностики, променевої терапії; 

пульмонології; соціальної медицини; стоматології; травматології та ортопедії; 

урології; фармації; хірургії з критеріями оцінювання відповіді вступника 

оприлюднити на офіційних стендах приймальної комісії та веб-сайті 

університету. 

 

6. Про затвердження положення про порядок роботи апеляційної комісії. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1) Затвердити Положення про порядок роботи апеляційної комісії Івано-

Франківського національного медичного університету на українській, російській 

та англійській мовах наказом ректора. 

2) Положення про порядок роботи апеляційної комісії Івано-Франківського 

національного медичного університету розмістити на офіційних стендах 

приймальної комісії та на веб-сайті університету. 


