
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 28 березня 2022 року 

 

Порядок денний: 
 
 

1. Про затвердження програм фахових вступних випробувань з критеріями 

оцінювання підготовленості вступників. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програму (за структурою інтегрованого іспиту КРОК-М) та 

порядок оцінювання комплексного фахового вступного випробування для 

вступників, які здобули 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)) і 

не складали інтегрований іспит КРОК-М та вступають на другий курс: 

 для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 222 Медицина; 

 для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація (заочна форма здобуття освіти); 

 для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 Фізична терапія, 

ерготерапія; 

2) Затвердити програму та порядок оцінювання комплексного фахового 

вступного випробування для вступників, які здобули 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)) та вступають на другий курс для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 221 Стоматологія; 

3) Затвердити програму та порядок оцінювання комплексного фахового 

вступного випробування для вступників, які здобули 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)) та вступають на другий курс 

для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 221 Стоматологія; 

4) Затвердити програму та порядок оцінювання комплексного фахового 

вступного випробування для вступників, які здобули 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)) та вступають на другий курс для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (денна 

та заочна форми здобуття освіти); 



5) Затвердити програму та порядок оцінювання фахового вступного 

випробування з фізичної реабілітації та реабілітаційних технологій для осіб, які 

здобули в 2021 році і раніше ступінь бакалавра за спеціальностями 227 Фізична 

терапія, ерготерапія або 6.010203 Здоров’я людини та вступають для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (освітня 

програма – фізична терапія, ерготерапія). 

6) Програми комплексних фахових вступних випробувань розмістити на 

офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету. 
 

 

2. Про затвердження програм співбесіди з біології та хімії для громадян 

України, які мають на це право з критеріями оцінювання підготовленості 

вступників. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програми співбесіди з біології та хімії для громадян України, які 

мають на це право. 

2) Програми співбесіди з біології та хімії для громадян України, які мають на це 

право, розмістити на офіційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті 

університету. 
 

 

3. Про затвердження програм вступних іспитів із біології, хімії, фізики, 

математики та української мови для осіб, які вступають на основі повної 

загальної середньої освіти і мають на це право з критеріями оцінювання 

підготовленості вступників. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програми вступних іспитів із біології, хімії, фізики, математики 

та української мови для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої 

освіти і мають на це право. 

2) Програми вступних іспитів із біології, хімії, фізики, математики та 

української мови для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої 

освіти і мають на це право, розмістити на офіційних стендах приймальної 

комісії та на веб-сайті університету. 

 
 

4. Про затвердження програм комплексного вступного іспиту з біології, хімії та 

мови навчання (українська мова, англійська мова) з критеріями оцінювання 

підготовленості вступників для іноземців та осіб без громадянства. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програми комплексного вступного іспиту з біології, хімії та мови 

навчання (українська мова, англійська мова) з критеріями оцінювання відповіді 

вступника для іноземців та осіб без громадянства. 

2) Програми комплексного вступного іспиту з біології, хімії та мови навчання 

(українська мова, англійська мова) з критеріями оцінювання відповіді 

вступника для іноземців та осіб без громадянства розмістити на офіційних 

стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету. 
 

 



5. Про затвердження програм вступних випробувань у аспірантуру. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програми вступних випробувань в аспірантуру зі спеціальності 

222 Медицина (наукові напрямки: акушерство та гінекологія;  внутрішні 

хвороби; нервові хвороби;  кардіологія;  ендокринологія; травматологія і 

ортопедія; патологічна анатомія; нормальна анатомія; пульмонологія; хірургія; 

біохімія; судова медицина; урологія; гістологія, цитологія, ембріологія; 

інфекційні хвороби; променева діагностика, променева терапія; онкологія; 

нормальна фізіологія; соціальна медицина; оториноларингологія; мікробіологія, 

вірусологія та імунологія), спеціальності 221 Стоматологія (науковий напрямок 

стоматологія); спеціальності 226 Фармація, промислова фармація (науковий 

напрямок фармація), спеціальності 228 Педіатрія (науковий напрямок 

педіатрія); та програму вступного випробування з іноземної мови з критеріями 

оцінювання відповіді вступника.  

2) Програми вступних випробувань в аспірантуру зі спеціальності 222 

Медицина (наукові напрямки: акушерство та гінекологія;  внутрішні хвороби; 

нервові хвороби;  кардіологія;  ендокринологія; травматологія і ортопедія; 

патологічна анатомія; нормальна анатомія; пульмонологія; хірургія; біохімія; 

судова медицина; урологія; гістологія, цитологія, ембріологія; інфекційні 

хвороби; променева діагностика, променева терапія; онкологія; нормальна 

фізіологія; соціальна медицина; оториноларингологія; мікробіологія, 

вірусологія та імунологія), спеціальності 221 Стоматологія (науковий напрямок 

стоматологія); спеціальності 226 Фармація, промислова фармація (науковий 

напрямок фармація), спеціальності 228 Педіатрія (науковий напрямок 

педіатрія); та програму вступного випробування з іноземної мови з критеріями 

оцінювання відповіді вступника оприлюднити на офіційних стендах 

приймальної комісії та веб-сайті університету. 

 
 

6. Про погодження  

o положення про порядок роботи апеляційної комісії;  

o положення про проведення фахових вступних випробувань;  

o положення про співбесіду для громадян України, які мають на це право; 

o положення про проведення вступних випробувань для осіб, які вступають 

на основі повної загальної середньої освіти і мають на це право;  

o положення про проведення комплексного вступного іспиту для іноземців 

та осіб без громадянства; 

o положення про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання 

іноземців та осіб без громадянства; 

o положення про відбіркову комісію Івано-Франківського національного 

медичного університету для проведення прийому на навчання громадян 

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

комісії. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Погодити: 



 Положення про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання 

іноземців та осіб без громадянства. 

 Положення про відбіркову комісію Івано-Франківського національного 

медичного університету для проведення прийому на навчання громадян 

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

комісії. 

 Положення про проведення комплексного вступного іспиту з біології, 

хімії та української мови для іноземців та осіб без громадянства, які 

вступають відповідно до розділу XIV правил прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в івано-франківському національному медичному 

університеті в 2022 році та обрали мовою навчання українську мову та 

аналогічним положенням для тих, хто обрав мовою навчання англійську 

мову. 

 Положення про проведення  вступних іспитів для осіб, які вступають на 

основі повної загальної середньої освіти до Івано-Франківського 

національного медичного університету в 2022 році і мають на це право. 

 Положення про співбесіду із вступниками, які вступають до Івано-

Франківського національного медичного університету на основі повної 

загальної середньої освіти і мають право на співбесіду відповідно до 

розділу VIII умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році. 

 Положення про проведення фахового вступного випробування для осіб, 

які здобули в 2021 році і раніше ступінь бакалавра за спеціальностями 

227 фізична терапія, ерготерапія або 6.010203 здоров’я людини та 

вступають для здобуття ступеня магістра на денній формі здобуття освіти 

за спеціальністю 227 фізична терапія, ерготерапія (освітня програма – 

фізична терапія, ерготерапія). 

 Положення про проведення комплексного фахового вступного 

випробування для вступників, які здобули 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)) і не складали крок-м та 

вступають на другий курс: 

1) для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 222 медицина; 

2) для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 фармація, 

промислова фармація  (заочна форма здобуття освіти); 

3) для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 фізична терапія, 

ерготерапія. 



 Положення про проведення комплексного фахового вступного 

випробування для осіб, які вступають на 2-й курс навчання за 

спеціальністю 221 Стоматологія для здобуття ступеня магістра. 

 Положення про проведення  комплексного фахового вступного 

випробування для вступників, які здобули 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)) та вступають на 

другий курс для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 

Фармація, промислова фармація (денна та заочна форми здобуття освіти). 

 Положення про порядок роботи апеляційної комісії івано-франківського 

національного медичного університету на результати вступних 

випробувань на українській та англійській мові. 

2) Погоджені положення затвердити на засіданні Вченої ради 29 березня 

2022 року. 
 


