
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №41 

засідання Приймальної комісії  

ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет»  

26.09.2022              м.Харків (Google meet) 

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, 

додатковий набір. 

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

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

додатковий набір. 

4. Про допуск до участі у вступних випробуваннях вступників, які мають 

особливі умови на участь у конкурсному відборі на конкурсну пропозицію 

222 «Медицина»,1-й курс, додатковий набір. 

5. Про допуск до участі у вступних випробуваннях вступників, які мають 

особливі умови на участь у конкурсному відборі на конкурсну пропозицію 

222 «Медицина»,2-й курс, додатковий набір. 

 

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, 

додатковий набір.         

         УХВАЛИЛИ: Допустити до участі в конкурсному відборі вступника, який 

подав електронну заяву на конкурсну пропозицію 222 «Медицина»,1-й курс, 

додатковий набір. 

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

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

додатковий набір. 

  УХВАЛИЛИ: Допустити до участі в конкурсному відборі вступників, які 

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

додатковий набір. 

4.СЛУХАЛИ: Про допуск до участі у вступних випробуваннях вступників, 

які мають особливі умови на участь у конкурсному відборі на конкурсну 

пропозицію 222 «Медицина»,1-й курс, додатковий набір.   

УХВАЛИЛИ: Допустити  вступників до складання індивідуальної усної 

співбесіди з української мови, історії України та математики. 
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5.СЛУХАЛИ: Про допуск до участі у вступних випробуваннях вступників, 

які мають особливі умови на участь у конкурсному відборі на конкурсну 

пропозицію 222 «Медицина»,2-й курс, додатковий набір. 

УХВАЛИЛИ: Допустити вступника до складання індивідуальної усної 

співбесіди з української мови та історії України. 

 

 


