
Рішення  

засідання приймальної комісії Фахового медичного коледжу  

Івано-Франківського національного медичного університету  

від 15 червня 2022 року 

 

Порядок денний: 
 
 

1. Про дисципліну та попередження правопорушень при проведенні 

вступної кампанії в 2022 році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Видати наказ по університету та належним чином ознайомити членів 

приймальної комісії, відбіркової комісії, предметної екзаменаційної комісії для 

проведення творчого конкурсу (ліплення) із відповідальністю за використання 

службового становища з метою одержання та провокацію хабаря. 

2) Усім членам приймальної комісії, відбіркових комісій, предметної 

екзаменаційної комісії для проведення творчого конкурсу (ліплення) суворо 

дотримуватися у своїй роботі норм чинного законодавства України. 

3) Провідному фахівцю з питань запобігання корупції Наталії ФЕДОСЕНКО 

розробити Порядок роботи уповноваженої особи з питань запобігання та 

виявлення корупції під час вступної кампанії 2022 року. 

 

2. Про затвердження нумерації груп вступників. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити нумерацію груп вступників та нумерацію особових справ вступників. 
 

Категорія вступу № групи  
Стоматологія ортопедична (зубний технік)  

(на основі базової загальної середньої освіти)  

Творчий конкурс (ліплення) 13-18 гр. 

 

 

3. Про затвердження розкладу творчого конкурсу (ліплення) у Фаховому 

медичному коледжі Івано-Франківського національного медичного університету 

на основі базової загальної освіти на 2022 рік. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1)  Затвердити розклад творчого конкурсу (ліплення) для вступу у Фаховий 

медичний коледж Івано-Франківського національного медичного 

університету на основі базової середньої освіти на 2022 рік (додається). 

2)  Довести розклад творчого конкурсу (ліплення) для вступу у Фаховий 

медичний коледж Івано-Франківського національного медичного 

університету на основі базової середньої освіти на 2022 рік до відома 

вступників та їх батьків. 

3) Оприлюднити розклад творчого конкурсу (ліплення) для вступу у Фаховий 

медичний коледж Івано-Франківського національного медичного 

університету на основі базової середньої освіти на 2022 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 гуртожитку №3 для абітурієнтів, та організувати  

їх  харчування в кафетерії центрального корпусу. 

 

5. Про роботу із засобами дистанційного спілкування з вступниками.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Інформацію про те, що за рік на електронну пошту приймальної комісії 

надійшло 74 запитання, на які було дано вичерпну відповідь; і про те, що в 

приймальну комісію щоденно поступає 5-10 телефонних дзвінків від вступників 

прийняти до уваги. 

 

6. Про готовність приймальної комісії до прийому електронних заяв, 

документів, творчого конкурсу (ліплення) та конкурсного відбору. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Інформацію взяти до уваги. 

 

 


