
Рішення  

засідання приймальної комісії Фахового медичного коледжу  

Івано-Франківського національного медичного університету  

від 28 березня 2022 року 

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження програм вступних іспитів із української мови, біології та 

хімії для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти з 

критеріями оцінювання підготовленості вступників. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програми вступних іспитів із української мови, біології та хімії 

для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти. 

2) Програми вступних іспитів із української мови, біології та хімії для осіб, які 

вступають на основі базової загальної середньої освіти,  розмістити на 

офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету. 
 

 

2. Про затвердження  програми творчого конкурсу з ліплення із критеріями 

оцінювання підготовленості вступників. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програму творчого конкурсу з ліплення. 

2) Програму творчого конкурсу з ліплення розмістити на офіційних стендах 

приймальної комісії та на веб-сайті університету. 
 

 

 

3. Про затвердження програм співбесіди з біології та хімії для осіб, які 

вступають на основі базової загальної середньої освіти і мають на це право, з 

критеріями оцінювання підготовленості вступників. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програми співбесіди з біології та хімії для осіб, які вступають 

на основі базової загальної середньої освіти і мають на це право. 

2) Програми співбесіди з біології та хімії для осіб, які вступають на основі 

базової загальної середньої освіти і мають на це право, розмістити на 

офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету. 

 

 

4. Про погодження: положення про відбіркову комісію Фахового медичного 

коледжу Івано-Франківського національного медичного університету для 

проведення прийому в 2022 році із розподілом обов’язків між членами 

відбіркової комісії; положення про проведення вступних іспитів для осіб, які 

вступають на основі базової загальної середньої освіти; положення про 

проведення творчого конкурсу з ліплення; положення про роботу апеляційної 

комісії. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Погодити: 



 положення про відбіркову комісію Фахового медичного коледжу Івано-

Франківського національного медичного університету для проведення 

прийому в 2022 році із розподілом обов’язків між членами відбіркової 

комісії;  

 положення про проведення вступних іспитів для осіб, які вступають на 

основі базової загальної середньої освіти;  

 положення про проведення творчого конкурсу з ліплення;  

 положення про роботу апеляційної комісії. 

2) Погоджені положення затвердити на засіданні Вченої ради 29 березня 2022 

року. 

 


