
Рішення  

засідання приймальної комісії Фахового медичного коледжу  

Івано-Франківського національного медичного університету  

від 24.06.2021 року 

 

Порядок денний: 

 

1. Про дисципліну та попередження правопорушень при проведенні вступної 

кампанії в 2021 році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Видати наказ та належним чином ознайомити членів приймальних комісій, 

відбіркової комісії, комісій для проведення співбесід та предметних 

екзаменаційних комісій із відповідальністю за одержання, давання і провокацію 

хабара. 

2) Усім членам приймальних комісій, відбіркової комісії, комісій для проведення 

співбесід та предметних екзаменаційних комісій у своїй роботі суворо 

дотримуватися чинного законодавства України. 

 

2. Про затвердження нумерації груп вступників та нумерації особових справ 

вступників. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити нумерацію груп вступників та нумерацію особових справ вступників. 
 

Категорія вступу  № групи  
Стоматологія ортопедична (зубний технік)  

(на основі базової загальної середньої освіти)  

Іспити  68-71 гр. 

Сестринська справа (на основі базової загальної середньої освіти)  

Іспити 72-75 гр. 

Фармація, промислова фармація (на основі базової загальної середньої освіти)  

Іспити 76-81 гр. 

 

3. Про затвердження розкладу вступних іспитів у Фаховому медичний коледжі 

Івано-Франківського національного медичного університету на основі базової 

загальної середньої освіти на 2021 рік. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1)  Затвердити розклад вступних іспитів для вступу у Фаховий медичний 

коледж Івано-Франківського національного медичного університету на 

основі базової загальної середньої освіти на 2021 рік. 

2)  Довести розклад вступних іспитів для вступу у Фаховий медичний 

коледж Івано-Франківського національного медичного університету на 

основі базової загальної середньої освіти на 2021 рік до відома вступників 

та їх батьків. 

3) Оприлюднити розклад вступних іспитів для вступу у Фаховий медичний 

коледж Івано-Франківського національного медичного університету на 



основі базової загальної середньої освіти на 2021 рік на стендах 

приймальної комісії та офіційному сайті Івано-Франківського 

національного медичного університету. 

 

4. Про виділення місць в гуртожитках для вступників, організацію їх харчування 

та відпочинку. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Виділити  місця в гуртожитках №2, №3, №4 для абітурієнтів, та організувати  

їх  харчування в кафе «Академка». 
 

 

5. Про готовність Приймальної комісії до проведення прийому документів, 

вступних іспитів та конкурсного відбору у вступників на основі базової загальної 

середньої освіти. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Інформацію взяти до уваги. 

 

 

 


