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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про прийом заяв від вступників, на участь у конкурсному відборі. 

2. Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників, які подали 

електронні заяви на конкурсну пропозицію 222 «Медицина,1-й курс». 

3. Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників, які подали 

електронні заяви на конкурсну пропозицію 222 «Медицина,2-й курс». 

4. Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників, які 

подали заяви у паперовому вигляді на конкурсну пропозицію 222 

«Медицина, 2-й курс». 

5. Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників, які 

вступають за індивідуальної усної співбесідою.  

6. Про затвердження Звітів голів комісій з Української мови та історії 

України з вступного випробування у вигляді індивідуальної усної співбесіди 

у дистанційному форматі. 

  

         1. СЛУХАЛИ: Про прийом заяв від  вступників на участь у конкурсному 

відборі.  

         УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

         2. СЛУХАЛИ: Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників, які 

подали електронні заяви на конкурсну пропозицію 222 «Медицина,1-й курс». 

         УХВАЛИЛИ: Допустити до участі в конкурсному відборі вступників, які 

подали електроні заяви на конкурсну пропозицію 222 «Медицина,1-й курс». 

         3. СЛУХАЛИ: Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників, які 

подали електронні заяви на конкурсну пропозицію 222 «Медицина,2-й курс». 

         УХВАЛИЛИ: Допустити до участі в конкурсному відборі вступників, які 

подали електроні заяви на конкурсну пропозицію 222 «Медицина,2-й курс». 

4. СЛУХАЛИ: Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників, які 

подали заяви у паперовому вигляді на конкурсну пропозицію 222 «Медицина, 2-

й курс». 

УХВАЛИЛИ: Допустити Жадан А.О. до  участі у конкурсному відборі, як 

таку, що виконала вимоги до допуску до участі у конкурсному відборі. . 

5. СЛУХАЛИ: Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників, 

які вступають за індивідуальної усної співбесідою.  
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УХВАЛИЛИ: допустити до участі у конкурсному відборі вступників на 

конкурсну пропозицію 222 «Медицина, 2 курс», які вступають за результатами 

індивідуальної усної співбесіди. 

6. СЛУХАЛИ: Звіти голів екзаменаційних комісій для проведення 

вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди з української 

мови та історії України.   

         УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти голів екзаменаційних комісій для 

проведення вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди з 

української мови та історії України.   

 

 


