
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 13 травня 2022 року 

 
 
 

Порядок денний: 
 
 

 

1. Про затвердження програм індивідуальної усної співбесіди з української мови, 

математики, історії України. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити програми індивідуальної усної співбесіди з української мови, 

математики, історії України. 

2) Програми індивідуальної усної співбесіди з української мови, математики, 

історії України оприлюднити на офіційних стендах приймальної комісії та на 

веб-сайті університету. 
 

2. Про затвердження Порядку оцінювання за результатами індивідуальної усної 

співбесіди і структури підсумкового бала для вступників, які вступають до Івано-

Франківського національного медичного університету і мають право на 

індивідуальну усну співбесіду відповідно до розділу VIII Порядку прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Порядок оцінювання за результатами індивідуальної усної 

співбесіди і структура підсумкового бала для вступників, які вступають до Івано-

Франківського національного медичного університету і мають право на 

індивідуальну усну співбесіду відповідно до розділу VIII Порядку прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році. 

2) Порядок оцінювання за результатами індивідуальної усної співбесіди і 

структура підсумкового бала для вступників, які вступають до Івано-

Франківського національного медичного університету і мають право на 

індивідуальну усну співбесіду відповідно до розділу VIII Порядку прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році оприлюднити на офіційних 

стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету. 

 

 

3. Про затвердження програм комплексного вступного іспиту з біології 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 та мови 

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

вступника для іноземців та осіб без громадянства (додається). 

2) Комплексний вступний іспит для іноземців та осіб без громадянства провести 

в усній формі. 

3) Програми комплексного вступного іспиту з біології 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. 

 

4. Про затвердження Порядку проведення та оцінювання комплексного 

вступного іспиту в усній формі з біології 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 університету в 2022 році та обрали мовою навчання українську мову 

та такого ж порядку для іноземців, які обрали мовою навчання англійську мову. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Порядок проведення та оцінювання комплексного вступного 

іспиту в усній формі з біології 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 університету в 2022 році та обрали мовою навчання українську мову 

та такий же порядок для іноземців, які обрали мовою навчання англійську мову 

(додається). 

2) Затверджені порядки розмістити на офіційних стендах приймальної комісії 

та веб-сайті університету. 


