
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 28.12.2020 року 

 

1. Про погодження Положення про приймальну комісію Івано-

Франківського національного медичного університету. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Погодити Положення про приймальну комісію Івано-Франківського 

національного медичного університету (Положення додається). 

2) Відповідно до частини третьої статті 38 Закону України «Про вищу 

освіту» дане Положення затвердити на засіданні Вченої ради Івано-

Франківського національного медичного університету 29 грудня 2020 року. 

3) У своїй роботі приймальній комісії необхідно дотримуватися даного 

Положення. 

 

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. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Інформацію взяти до уваги. 

 

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. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити комплексний план заходів по підготовці, організації та про-

ве¬ден¬ню прийому на навчання до Івано-Франківського національного 

медичного університету в 2021 році (план додається). 

2) Затвердити календарно-тематичний план засідань приймальної комісії 

Івано-Франківського національного медичного університету на 2021 рік та їх 

порядок денний (план додається). 

3) Затвердити заходи по організації та проведенню якісного прийому 

студентів, попередженню протиправних дій, корупції під час проведення 

прийому на навчання до Івано-Франківського національного медичного 

університету в 2021 році (заходи додаються). 

 

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

Франківського національного медичного університету на 2020 рік. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



Затвердити запропонований розподіл функціональних обов’язків між 

членами приймальної комісії Івано-Франківського національного медичного 

університету (додається). 

 

5. Про максимальні обсяги державного замовлення відповідно до пункту 8 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити наступні максимальні обсяги державного замовлення на 

2021 рік: 

спеціальність 222 Медицина:  

максимальний обсяг державного замовлення – 300 осіб; 

спеціальність 221 Стоматологія:  

максимальний обсяг державного замовлення – 10 осіб; 

спеціальність 228 Педіатрія:  

максимальний обсяг державного замовлення – 30 осіб. 

2) Максимальні обсяги державного замовлення на 2021 рік оголосити та 

внести до ЄДЕБО в тижневий строк після погодження із МОЗ України. 

 

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

юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити наступні обсяги прийому за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб на основі повної загальної середньої освіти. 

 

Обсяги прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 

повної загальної середньої освіти на відкриті конкурсні пропозиції: 
 

Шифр 

Спеціальність 

Ступінь 

вищої освіти 

Обсяги 

прийому 

221 Стоматологія (строк навчання 4 роки, 10 

місяців) 
Магістр 110 

222 Медицина (строк навчання 5 років, 10 місяців) Магістр 90 

228 Педіатрія (строк навчання 5 років, 10 місяців) Магістр 60 

Цей обсяг може коригуватися з урахуванням фактичного виконання 

державного замовлення. 

 

Обсяги прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 

повної загальної середньої освіти на небюджетні конкурсні пропозиції: 
 

Шифр  

Спеціальність 

Ступінь 

вищої освіти 

Обсяги 

прийому 



226 Фармація, промислова фармація - денна форма 

здобуття освіти (строк навчання 4 роки, 10 місяців) 
Магістр 145 

226 Фармація, промислова фармація - заочна форма 

здобуття освіти (строк навчання 5 років, 5 місяців) 
Магістр 25 

227 Фізична терапія, ерготерапія (строк навчання 3 

роки, 10 місяців) 
Бакалавр 90 

 

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

у Івано-Франківському національному медичному університеті. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) У 2021 році провести зарахування іноземних громадян двічі на рік. 

У весняному семестрі 2020/2021 навчального року: 

- прийом заяв та документів: початок – 04 січня 2021 року, закінчення – 14 

квітня 2021 року; 

- проведення вступних іспитів: з 05 січня 2021 року до 14 квітня 2021 року; 

- зарахування – не пізніше ніж 15 квітня 2021 року. 

У осінньому семестрі 2020/2021 навчального року: 

- прийом заяв та документів: початок – 26 серпня 2021 року, закінчення – 

30 жовтня 2021 року; 

- проведення вступних іспитів: з 27 серпня 2021 року до 31 жовтня 2021 

року; 

- зарахування – не пізніше ніж 01 листопада 2021 року. 

2) Конкурсний відбір іноземних громадян проводити за результатами 

вступних іспитів у письмовій формі з біології, хімії та мови (української або 

російської, або англійської – залежно від вибраної ними мови навчання в 

ІФНМУ). 

3) затвердити наступні обсяги прийому та вартість навчання для іноземних 

громадян у 2021 році: 

  Обсяги прийому іноземців на небюджетні конкурсні пропозиції за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб: 
 

Шифр 

Спеціальність 

Ступінь 

вищої освіти 

Обсяги 

прийому 

222 Медицина (строк навчання 5 років, 10 місяців) Магістр 500 

221 Стоматологія (строк навчання 4 роки, 10 

місяців) 
Магістр 40 

226 Фармація, промислова фармація (денна форма 

здобуття освіти) (строк навчання 4 роки, 10 

місяців) 

Магістр 15 

226 Фармація, промислова фармація (заочна 

форма здобуття освіти) (строк навчання 5 років, 5 

місяців) 

Магістр 10 



 

Вартість одного року навчання (в дол. США) для іноземців, які 

вступають до ІФНМУ в 2021 році 
 

Шифр 

Спеціальність 

Дол. США/рік 

(українська/російська 

мова навчання) 

Дол. США/рік 

(англійська мова 

навчання) 

221 Стоматологія 3800 4300 

222 Медицина 3700 4000 

226 Фармація, промислова фармація 

(денна форма здобуття освіти) 
3200 3600 

226 Фармація, промислова фармація 

(заочна форма здобуття освіти)  
3000 3200 

 

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. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити квоту-1 в обсязі 5 відсотків (але не менше одного місця) 

обсягу максимального державного замовлення з кожної спеціальності, 

доведеного університету. 

2) Затвердити квоту-2 в обсязі 10 відсотків (але не менше одного місця) 

обсягу максимального державного замовлення з кожної спеціальності, 

доведеного університету. 

 

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. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Встановити наступні мінімальні значення кількості балів з конкурсних 

предметів для допуску до участі в конкурсі: 

мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань на основі 

повної загальної середньої освіти, з якими вступник допускається до участі у 

конкурсі, становлять: 

- для спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія з 

першого конкурсного предмета не менше 100 балів, з другого та третього 

конкурсних предметів – не менше 150 балів (за винятком вступників з 

конкурсним балом більше 175,000 балів); 

- для спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія з першого, другого та 

третього конкурсних предметів – не менше 100 балів. 

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти за 

спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація не може бути менше, ніж 130 

балів. 

 

10. Про вагові коефіцієнти конкурсних предметів. Про ваговий коефіцієнт 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Встановити наступні вагові коефіцієнти для конкурсних предметів: 

для першого та другого конкурсних предметів ваговий коефіцієнт – 0,3; 

для третього конкурсного предмета ваговий коефіцієнт – 0,4. 

Ваговий коефіцієнт середнього бала документа про повну загальну 

середню освіту – 0. 

 

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

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  1) У 2021 році виділити 100 місць за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за спеціальністю 222 Медицина (зі строком навчання 4 роки, 10 місяців) для 

вступу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

за фахом фельдшер і медична сестра; 

  2) У 2021 році виділити 30 місць за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

за спеціальністю 221 Стоматологія (зі строком навчання 3 роки, 10 місяців) для 

вступу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

за фахом зубний гігієніст і зубний технік; 

  3) У 2021 році виділити 10 місць за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (зі строком навчання 3 

роки, 10 місяців) для вступу на денну форму здобуття освіти осіб, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за фахом фармація; 

  4) У 2021 році виділити 80 місць за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (зі строком навчання 4 

роки, 5 місяців) для вступу на заочну форму здобуття освіти осіб, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за фахом фармація, 

фельдшер, медична сестра; 

5) Встановити наступні строки прийому заяв та документів на навчання та 

строки фахових випробувань для вступу на 2-й курс навчання за спеціальностями 

222 Медицина, 221 Стоматологія, 226 Фармація, промислова фармація (денна та 

заочна форма здобуття освіти): 

- початок прийому заяв та документів – 14 липня 2021 року; 

- закінчення прийому заяв та документів – о 18:00 год. 23 липня 2021 року; 

- фахові випробування проводяться з 24 липня до 30 липня 2021 року; 

  6) При прийомі на навчання за скороченими строками на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня 

магістра конкурсний бал обчислювати як суму балів оцінки ЗНО з української 

мови, другого сертифіката ЗНО (на вибір вступника)та результату комплексного 

фахового випробування. Вагові коефіцієнти: 

1) для ЗНО з української мови - 0,25; 

2) для ЗНО (на вибір вступника) – 0,25; 

3) для комплексного фахового випробування – 0,5. 

Результати комплексного фахового випробування оцінювати сумою двох 

складових за шкалою від 100 до 200 балів. Бал 107 і менше (за сумою двох 

складових) вважається негативним і вступник, який його отримав, до конкурсу 

не допускається. Комплексне фахове випробування провести у формі 

письмового тестування. 



Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, 

освітній ступінь молодшого бакалавра за спеціальностями 5.12010101 – 

лікувальна справа та 5.12010102 – сестринська справа (223 Медсестринство 

(спеціалізація, освітня програма – лікувальна справа або сестринська справа)) 

при вступі на другий курс (строк навчання – 4 роки, 10 місяців) ступеня магістр 

за спеціальністю 222 Медицина складають комплексне фахове випробування, 

складовими якого є завдання із: 1) анатомії людини; 2) медичної хімії. 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, 

освітній ступінь молодшого бакалавра за спеціальністю 5.12010104 – 

стоматологія (221 Стоматологія (спеціалізація, освітня програма – стоматологія)) 

при вступі на другий курс (строк навчання – 3 роки, 10 місяців) ступеня магістр 

за спеціальністю 221 Стоматологія складають комплексне фахове випробування, 

складовими якого є завдання із: 1) анатомії з топографічною анатомією голови 

та шиї; 2) стоматологічного матеріалознавства, обладнання та інструментарію. 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, 

освітній ступінь молодшого бакалавра за спеціальністю 5.12010106 – 

стоматологія ортопедична (221 Стоматологія (спеціалізація, освітня програма – 

стоматологія ортопедична)) при вступі на другий курс (строк навчання – 3 роки, 

10 місяців) ступеня магістр за спеціальністю 221 Стоматологія складають 

комплексне фахове випробування, складовими якого є завдання із: 1) анатомії та 

фізіології з елементами біомеханіки жувального апарату людини; 2) 

зуботехнічного матеріалознавства. 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, 

освітній ступінь молодшого бакалавра за спеціальністю 5.12020101 – фармація 

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

фармація)) при вступі на другий курс (строк навчання – 3 роки, 10 місяців) 

ступеня магістр за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (денна 

форма здобуття освіти) складають комплексне фахове випробування, 

складовими якого є завдання із: 1) фармацевтичної хімії; 2) неорганічної хімії. 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, 

освітній ступінь молодшого бакалавра за спеціальністю 5.12020101 – фармація 

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

фармація)) при вступі на другий курс (строк навчання – 4 роки, 5 місяців) ступеня 

магістр за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма 

здобуття освіти) складають комплексне фахове випробування, складовими якого 

є завдання із: 1) фармацевтичної хімії; 2) неорганічної хімії. 

Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, 

освітній ступінь молодшого бакалавра за спеціальностями 5.12010101 – 

лікувальна справа та 5.12010102 – сестринська справа (223 Медсестринство 

(спеціалізація, освітня програма – лікувальна справа або сестринська справа)) 

при вступі на другий курс (строк навчання – 4 роки, 10 місяців) ступеня магістр 



за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття 

освіти) складають комплексне фахове випробування, складовими якого є 

завдання із: 1) анатомії людини; 2) медична хімія. 

 

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

227 Фізична терапія, ерготерапія на основі освітнього ступеню бакалавра. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Вступників, які здобули ступінь бакалавра за спеціальністю 227 Фізична 

терапія, ерготерапія, 6.010203 Здоров’я людини допустити до конкурсного 

відбору на перший курс для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 

Фізична терапія, ерготерапія (освітня програма – фізична терапія, денна форма 

здобуття освіти, строк навчання – 1 рік, 10 місяців). 

2) Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, 

вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 

Фізична терапія, ерготерапія (освітня програма – фізична терапія), 

зараховуються: 

• Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, 

французька або іспанська) - за технологіями ЗНО (ваговий коефіцієнт – 0,25); 

• Фахове випробування: фізична реабілітація та реабілітаційні 

технології (ваговий коефіцієнт – 0,75). 

3) Кількість місць для прийому на навчання за кошти фізичних, юридичних 

осіб  

Спеціальність Ступінь освіти Кількість місць 

227 Фізична терапія, ерготерапія  

(освітня програма – фізична 

терапія, денна форма здобуття 

освіти) 

Магістр 40 

 

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. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) При рівному показнику конкурсного балу використовувати наступне 

продовження шкали впорядкування рейтингового: 

1) Послідовність впорядкування рейтингового списку для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти наступна: 

за конкурсним балом - від більшого до меншого; 

за пріоритетністю заяви від першої до останньої; 

за середнім балом додатка до документа про здобуту повну загальну 

середню освіту - від більшого до меншого; 

за результатом зовнішнього незалежного оцінювання із третього 

конкурсного предмету; 

за результатом зовнішнього незалежного оцінювання із математики; 

за результатом зовнішнього незалежного оцінювання із української мови; 

за результатом річної оцінки в додатку до документа про повну загальну 

середню освіту із третього конкурсного предмету; 



за результатом річної оцінки в додатку до документа про повну загальну 

середню освіту із математики; 

за результатом річної оцінки в додатку до документа про повну загальну 

середню освіту з української мови; 

за результатом річної оцінки в додатку до документа про повну загальну 

середню освіту з української літератури. 

Якщо встановлені в другому - одинадцятому абзацах цього підпункту 

правила не дають можливості визначити послідовність вступників у 

рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення 

самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його 

до ЄДЕБО. 

2) Послідовність впорядкування рейтингового списку для вступників на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра наступна: 

вступники із вищим середнім балом додатка до диплома про освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь 

фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра; 

вступники, які мають диплом про освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра з відзнакою; 

вступники із вищим балом із першого предмета фахового випробування; 

вступники із вищим балом із другого предмета фахового випробування; 

вступники із вищим балом державної атестації у додатку до диплома про 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний 

ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра; 

вступники із вищим балом з першого предмета фахового випробування у 

додатку до диплома про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь 

молодшого бакалавра; 

вступники із вищим балом з другого предмета фахового випробування у 

додатку до диплома про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь 

молодшого бакалавра; 

вступники із більшим балом за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання з першого предмета; 

вступники із більшим балом за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання з другого предмета. 

Якщо встановлені в другому – десятому абзацах цього підпункту правила не 

дають можливості визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, 

то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі 

аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО. 

3) Послідовність впорядкування рейтингового списку для вступників на 

основі освітнього ступеня бакалавра наступна: 

вступники із вищим середнім балом додатка до диплома про здобутий 

освітній ступінь бакалавра; 

вступники, які мають диплом бакалавра з відзнакою; 



вступники із вищим балом із фахового випробування; 

вступники із вищим балом із єдиного вступного іспиту із іноземної мови. 

Якщо встановлені в другому – п’ятому абзацах цього підпункту правила не 

дають можливості визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, 

то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі 

аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО. 

 

14. Про погодження Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті в 2021 

році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Погодити Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

Івано-Франківському національному медичному університеті в 2021 році 

(Правила додаються). 

2) Відповідно до пункту 1 розділу ХV Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2021 році Правила прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті в 

2021 році затвердити на засіданні Вченої ради Івано-Франківського 

національного медичного університету 29 грудня 2020 року. 

 

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. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Погодити Правила 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 у 2021 році (Правила додаються). 

2) Відповідно до пункту 1 розділу ХV Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2021 році Правила прийому підготовки здобувачів вищої 

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

Франківському національному медичному університеті затвердити на засіданні 

Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету 29 

грудня 2020 року як додаток до Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті у 2021 

році. 

 

16. Про погодження Правил прийому до Івано-Франківського 

національного медичного університету вступників з тимчасово окупованих 

територій в 2021 році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Погодити Правила прийому до Івано-Франківського національного 

медичного університету вступників з тимчасово окупованих територій в 2021 

році як додатка до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 



Івано-Франківському національному медичному університеті у 2021 році. 

(Правила додаються). 

2) Правила прийому до Івано-Франківського національного медичного 

університету вступників з тимчасово окупованих територій в 2021 році 

затвердити на засіданні Вченої ради Івано-Франківського національного 

медичного університету 29 грудня 2020 року як додаток до Правил прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в Івано-Франківському національному 

медичному університеті у 2021 році. 

 
 


