
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 31.08.2020 року 

 
 

1. Про результати складання вступниками: комплексних фахових випробувань 

на спеціальності: 221 Стоматологія, 226 Фармація, промислова фармація (денна 

форма здобуття освіти),  226 Фармація, промислова фармація (заочна форма 

здобуття освіти) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Допустити 33 вступників на спеціальність 221 Стоматологія (на 2-й курс, 

денна форма здобуття освіти) до участі в конкурсному відборі; 

2) Допустити 5 вступників на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 

(на 2-й курс, денна форма здобуття освіти) до участі в конкурсному відборі; 

3) Допустити 102 вступників на спеціальність 226 Фармація, промислова 

фармація (на 2-й курс, заочна форма здобуття освіти) до участі в конкурсному 

відборі. 
 

 
 

 

2. Про зарахування на навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Зарахувати до очної (денної) аспірантури (навчання за державним 

замовленням): 

221 Стоматологія – Красій Мар’яну Віталіївну (спеціалізація «Стоматологія»); 

222 Медицина – Максименко Лесю Ростиславівну (спеціалізація «Акушерство та 

гінекологія»), Маліборську Світлану Віталіївну (спеціалізація «Онкологія»), 

Романишин Ірину Михайлівну (спеціалізація «Онкологія»), Романіва Тараса 

Васильовича (спеціалізація «Внутрішні хвороби»), Бойчук Ольгу Степанівну 

(спеціалізація «Внутрішні хвороби»), Федоркевича Станіслава Володимировича 

(спеціалізація «Травматологія та ортопедія»); Федорак Лілію Володимирівну 

(спеціалізація «Нормальна анатомія»); Лазуркевич Тетяну Олегівну 

(спеціалізація «Нормальна фізіологія»); Тромболу Олега Вікторовича 

(спеціалізація «Хірургія»). 

 За результатами конкурсного відбору пропонується зарахувати до очної 

(вечірньої) аспірантури (навчання за державним замовленням): 

221 Стоматологія – Хлопецьку Вікторію Ігорівну (спеціалізація 

«Стоматологія»); 

222 Медицина – Гродюк Наталію Юріївну (спеціалізація «Біохімія»), Себро 

Олексія Геннадійовича (спеціалізаці «Нормальна анатомія»), Совтус 

Володимиру Ігорівну (спеціалізація «Кардіологія»); 

228 Педіатрія - Дідух Інну Ігорівну (спеціалізація «Педіатрія»). 

 За результатами конкурсного відбору пропонується зарахувати до очної 

докторантури (навчання за державним замовленням): 



221 Стоматологія – Лісецьку Ірину Сергіївну (спеціалізація «Стоматологія»). 

2) Встановити термін навчання в аспірантурі чотири роки – з 01.09.2020 року до 

31.08.2024 року; встановити термін навчання в докторантурі два роки – з 

01.09.2020 року до 31.08.2022 року 

3) Видати накази про зарахування до аспірантури та докторантури.  


