
Порядок денний  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 28.12.2020 року 

 

Порядок денний: 

 
 

1. Про погодження Положення про приймальну комісію Івано-

Франківського національного медичного університету. 

Доповідає Рожко М.М. 
 

2. Про результати прийому до Івано-Франківського національного 

медичного університету та підсумки прийому до закладів вищої освіти України 

в 2020 році та недоліки і порушення, допущені під час вступної кампанії 2020 

року в Україні. 

Доповідає Сарапук І.В. 
 

3. Про комплексний план заходів по підготовці, організації та проведенню 

прийому до Івано-Франківського національного медичного університету в 2021 

році; календарно-тематичний план засідань приймальної комісії Івано-

Франківського національного медичного університету на 2021 рік; заходи по 

організації та проведенню якісного прийому, попередженню протиправних дій, 

корупції під час проведення прийому до Івано-Франківського національного 

медичного університету в 2021 році. 

Доповідає Сарапук І.В. 

 

4. Про розподіл обов’язків між членами приймальної комісії Івано-

Франківського національного медичного університету на 2020 рік. 

Доповідає Симчич А.В. 

 

5. Про максимальні обсяги державного замовлення відповідно до пункту 8 

розділу ХV Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році. 

Доповідає Рожко М.М. 

 

6. Про обсяги прийому громадян України за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти. 

Доповідає Рожко М.М. 

 

7. Про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства в 2021 році 

у Івано-Франківському національному медичному університеті. 

Доповідає Рожко М.М. 

8. Про встановлення квоти-1 та квоти-2 у відсотках згідно пунктів 11 та 12 

розділу ХV Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році. 

Доповідає Рожко М.М. 

 



9. Про мінімальне значення кількості балів з конкурсних предметів для 

допуску до участі в конкурсі; та мінімальне значення конкурсного балу для 

допуску до участі в конкурсі. 

Доповідає Рожко М.М. 

 

10. Про вагові коефіцієнти конкурсних предметів. Про ваговий коефіцієнт 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту. 

Доповідає Рожко М.М. 

 

11. Про прийом на навчання на 2-й курс на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

Доповідає Рожко М.М. 

 

12. Про прийом на навчання на освітній ступінь магістра за спеціальністю 

227 Фізична терапія, ерготерапія на основі освітнього ступеню бакалавра. 

Доповідає Рожко М.М. 

 

13. Про продовження шкали впорядкування рейтингового списку 

вступників при однаковому конкурсному балі відповідно до пункту 2 розділу ІХ 

Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році. 

Доповідає Сарапук І.В. 

 

14. Про погодження Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті в 2021 

році. 

Доповідає Сарапук І.В. 

 

15. Про погодження Правил прийому підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії в аспірантурі та доктора наук у Івано-Франківському 

національному медичному університеті як додатка до Правил прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в Івано-Франківському національному 

медичному університеті в 2021 році. 

Доповідає Сарапук І.В. 

 

16. Про погодження Правил прийому до Івано-Франківського 

національного медичного університету вступників з тимчасово окупованих 

територій в 2021 році. 

Доповідає Сарапук І.В. 
 


