
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 28.02.2020 року 

 

1. Про затвердження складу предметних екзаменаційних комісій, комісій для 

проведення співбесіди, фахових атестаційних комісій.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити запропонований склад предметних екзаменаційних комісій, 

комісій для проведення співбесіди, фахових атестаційних комісій.  

2) Видати наказ «Про проведення вступних випробувань у Івано-Франківському 

національному медичному університеті в 2020 році».  

3) Головам предметних екзаменаційних комісій, комісій для проведення 

співбесіди, фахових атестаційних комісій до 10 квітня 2020 року підготувати та 

подати на затвердження програми вступних випробувань з критеріями 

оцінювання відповіді вступника, тестові завдання та екзаменаційні білети. 

 

2. Про затвердження складу апеляційної комісії. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити запропонований склад апеляційної комісії.  

2) Видати наказ «Про затвердження складу апеляційної комісії у Івано-

Франківському національному медичному університеті в 2020 році». 

 

3. Про затвердження складу відбіркових комісій. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити запропонований склад відбіркових комісій. 

2) Видати наказ «Про утворення  відбіркових комісій для проведення прийому 

на навчання до Івано-Франківського національного медичного університету в 

2020 році». 

3) Відповідальному секретарю приймальної комісії Симчичу А.В. розробити 

положення про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання 

громадян України в 2020 році із розподілом обов’язки між членами відбіркової 

комісії. 

4) Відповідальному секретарю приймальної комісії Симчичу А.В. розробити 

положення про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання 

іноземців та осіб без громадянства в 2020 році, у якому відобразити завдання і 

функції даної відбіркової комісії та персональний розподіл обов’язків кожного 

члена цієї відбіркової комісії. 

 

4. Про затвердження положення про відбіркову комісію для проведення прийому 

на навчання громадян України в 2020 році та про затвердження положення про 

відбіркову комісію для проведення прийому на навчання іноземців та осіб без 

громадянства в 2020 році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити запропоноване положення про відбіркову комісію для проведення 

прийому на навчання громадян України в 2020 році із розподілом обов’язків між 



членами відбіркової комісії (додається). 

2) Затвердити запропоноване положення про відбіркову комісію для проведення 

прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства в 2020 році із 

розподілом обов’язків між членами відбіркової комісії (додається). 

 

5. Про затвердження графіку вступних іспитів до Івано-Франківського 

національного медичного університету у 2020 році для вступу на І курс на основі 

повної загальної середньої освіти для вступників на місця державного 

замовлення, які мають на це право відповідно до розділу VIII Умов прийому до 

закладів вищої освіти України в 2020 році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити «Графік вступних іспитів до Івано-Франківського 

національного медичного університету у 2020 році для вступу на І курс на 

основі повної загальної середньої освіти для вступників на місця державного 

замовлення, які мають на це право відповідно до розділу VIII Умов прийому 

до закладів вищої освіти України в 2020 році». 

2) Даний графік надіслати до 15 березня до Міністерства освіти і науки 

України. 

3) Оприлюднити даний графік на стендах приймальної комісії і сайті ІФНМУ. 


