
Рішення Приймальної комісії 

від 18.08.2017 року 
 
 

1. Про виключення зі складу вступників за власним бажанням. 

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 

25, «проти» - немає, «утрималися» - немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Відрахувати зі складу вступників за власним бажанням: 
за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація 

(заочна форма навчання) 

№ п/п Прізвище,  м.’я, по батькові 

1. Іванова Анна Іванівна 

2. Струтинська Анастасія Дмитрівна 

 

за спеціальністю 228 Педіатрія 

№ п/п Прізвище,  м.’я, по батькові 

1. Герасимчук Діана Віталіївна 
 

2) Видати по університету наказ про виключення вступників з наказів на 

зарахування. 
 

2. Про затвердження наказів про зарахування та списків зарахованих на місця за 

кошти фізичних і юридичних осіб на спеціальності 221 Стоматологія, 222 

Медицина; 221 Стоматологія (спеціалізація «стоматологія ортопедична») на 

основі повної загальної середньої освіти. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 

25, «проти» - немає, «утрималися» - немає. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Нижчепоіменованих вступників зарахувати студентами першого курсу з 1 

вересня 2017 року.  

Спеціальність 221 Стоматологія 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1.  Грабар Ірина Олегівна 

 

Спеціальність 222 Медицина 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1.  Молдавчук Ганна Іванівна 

 

Спеціальність 221 Стомптологія 

(спеціалізація «стоматологія ортопедична») 

на основі повної загальної середньої освіти   
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1.  Макеєв Микола Андрійович 
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2) На підставі рішення приймальної комісії сформувати в ЄДЕБО накази про 

зарахування на перший курс за кошти фізичних та юридичних осіб студентів за 

спеціальностями: 221 Стоматологія, 222 Медицина; 221 Стоматологія 

(спеціалізація «стоматологія ортопедична») на основі повної загальної 

середньої освіти (накази додаються); 

3) На підставі наказів, сформованих в ЄДЕБО, згенерувати списки зарахованих 

на перший курс за кошти фізичних та юридичних осіб студентів за 

спеціальностями: 221 Стоматологія, 222 Медицина; 221 Стоматологія 

(спеціалізація «стоматологія ортопедична») на основі повної загальної 

середньої освіти (списки додаються); 

4) Списки зарахованих на перший курс за кошти фізичних та юридичних осіб 

студентів за спеціальностями: 221 Стоматологія, 222 Медицина; 221 

Стоматологія (спеціалізація «стоматологія ортопедична») на основі повної 

загальної середньої освіти довести до відома вступників та їх батьків 

(розмістити на офіційних стендах приймальної комісії та офіційному веб-сайті 

ДВНЗ «ІФНМУ». 

 

 

 


