
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 25.05.2020 року 

 

Порядок денний: 
 

1. Про погодження вартості одного року навчання для громадян України в 2020 

році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити щорічну запропоновану вартість навчання для громадян України 

у 2019 році на засіданні Вченої ради 26 травня 2020 року. 

 

2. Про створення комісії по прийому заліків у членів приймальної комісії, 

предметних екзаменаційних комісій, фахових атестаційних комісій, комісій по 

проведенню співбесіди. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Створити комісію по прийому заліку у такому складі: 

Рожко М.М. – голова приймальної комісії (голова); 

Федорченко В.М. – заступник голови приймальної комісії; 

Симчич А.В. – відповідальний секретар приймальної комісії. 

2) Комісії прийняти залік та оформити його протоколом до 25.06.2020 року. 

 

3. Про підготовку до Дня відкритих дверей. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести в університеті День відкритих дверей в режимі онлайн 09 червня 

2020 року о 15:00 год. 

2. По університету видати наказ «Про проведення Дня відкритих дверей в режимі 

онлайн». 

3. З метою інформування громадськості в засобах масової інформації 

(телебачення, радіо, преса) розмістити оголошення про дату та час проведення 

Дня відкритих дверей в режимі онлайн.  

 

4. Про кількість місць в аспірантурі та докторнатурі для вступу у 2020 році та 

вартість одного року навчання в аспірантурі в 2020 році.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Погодити проектну кількість місць в аспірантурі у Івано-Франківському 

національному медичному університеті за спеціальністю 222 Медицина 

становить 50 (із них за державним замовленням, денна форма здобуття освіти – 

6; за державним замовленням, вечірня форма здобуття освіти – 5; за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, денна форма здобуття освіти – 20; за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, заочна форма здобуття освіти – 19). За 

спеціальністю 221 Стоматологія становить 12 (із них за державним замовленням, 

денна форма здобуття освіти – 2; за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

денна форма здобуття освіти – 5; за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 



заочна форма здобуття освіти –5). За спеціальністю 228 Педіатрія – 10 (із них за 

державним замовленням, денна форма здобуття освіти – 2; за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, денна форма здобуття освіти – 4; за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, заочна форма здобуття освіти – 4). Проектна кількість 

місць в докторантуру за державним замовленням становить – 1. 

2) Проектну кількість місць в аспірантурі та докторантурі за державним 

замовленням та проектну кількість місць в аспірантурі за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб відобразити у доповнення до Правил прийому на навчання до 

Івано-Франківського національного медичного університету в 2020 році. 

3) Погодити наступну вартість навчання в аспірантурі та докторантурі у 

2020 році. 
 

навчання аспірантів (очна форма здобуття освіти) 

№ 

п/п 
Спеціальність 222 Медицина/спеціалізація 

вартість 

навчання за 

рік в грн. 

1 Акушерство та гінекологія 42 200 

2 Внутрішні хвороби                                                                                                  37 750 

3 Нервові хвороби 40 000 

4 Кардіологія 31 100 

5 Ендокринологія  30 500 

6 Травматологія та ортопедія                                                                                        42 200 

7 Патологічна анатомія  19 000 

8 Нормальна анатомія  26 100 

9 Фармакологія   26 100 

10 Пульмонологія     27 200 

11 Хірургія 44 400 

12 Урологія 38 350 

13 Гістологія, цитологія та ембріологія 20 000 

14 Інфекційні хвороби 44 400 

15 Променева діагностика, променева терапія 31 650 

16 Оториноларингологія 27 750 

17 Онкологія   41 100 

18 Нормальна фізіологія 27 200 

19 Соціальна медицина 37 750 

20 Біохімія 25 000 

21 Судова медицина 25 000 
 

№ 

п/п Спеціальність 221 Стоматологія/спеціалізація 

вартість 

навчання за 

рік в грн. 

1 Стоматологія 44 400 

 

№ 

п/п 
Спеціальність 228 Фармація, промислова 

фармація/спеціалізація 

вартість 

навчання за 

рік в грн. 



1 Фармація 26 650 

 

№ 

п/п Спеціальність 226 Педіатрія /спеціалізація 

вартість 

навчання за 

рік в грн. 

1 Педіатрія 27 200 

 

навчання докторантів (очна форма здобуття освіти): 

№ 

п/п Спеціальність 

вартість 

навчання за 

рік в грн. 

1 Акушерство та гінекологія 42 200 

2 Внутрішні хвороби                                                                                                  37 750 

3 Кардіологія 31 100 

4 Ендокринологія 30 500 

5 Нормальна анатомія    26 100 

6 Педіатрія        27 200 

7 Хірургія  44 400 

8 Стоматологія    44 400 

9 Гістологія, цитологія та ембріологія 20 000 

10 Інфекційні хвороби 44 400 

 

навчання аспірантів (заочна форма здобуття освіти): 

№ 

п/п Спеціальність 222 Медицина/спеціалізація 

вартість 

навчання за 

рік в грн. 

1 Акушерство та гінекологія 22 200 

2 Внутрішні хвороби                                                                                                  20 000 

3 Нервові хвороби 20 000 

4 Кардіологія 23 300 

5 Ендокринологія   20 500 

6 Травматологія та ортопедія                                                                                        22 200 

7 Патологічна анатомія  15 500 

8 Нормальна анатомія  18 900 

9 Фармакологія   18 900 

10 Пульмонологія     16 650 

11 Хірургія 24 400 

12 Урологія 26 600 

13 Гістологія, цитологія та ембріологія 17 750 

14 Інфекційні хвороби 24 400 

15 Променева діагностика, променева терапія 17 750 

16 Онкологія    22 200 

17 Нормальна фізіологія 18 900 

18 Соціальна медицина 20 000 

19 Оториноларингологія   20 000 



20 Біохімія  18 000 

21 Судова медицина  18 000 

     

№ 

п/п Спеціальність 221 Стоматологія/спеціалізація 

вартість 

навчання за 

рік в грн. 

1 Стоматологія 17 500 

 

№ 

п/п 
Спеціальність 228 Фармація, промислова 

фармація/спеціалізація 

вартість 

навчання за 

рік в грн. 

1 Фармація 20 000 

 

№ 

п/п Спеціальність 226 Педіатрія /спеціалізація 

вартість 

навчання за 

рік в грн. 

1 Педіатрія 20 000 
 

2) Навчання аспірантів, докторантів з числа іноземців, осіб без 

громадянства за один навчальний рік: 

навчання аспірантів та докторантів (денна форма здобуття освіти): 

 викладання українською (російською) мовою - в еквіваленті 3 200 $ 

США; 

 викладання англійською мовою   - в еквіваленті 3 500 $ США.» 

3) Погоджену щорічну вартість навчання в аспірантурі та докторантурі в 

2020 році затвердити на Вченій раді ІФНМУ 26 травня 2020 року. 

 

5. Про зміни да правил прийому на навчання до Івано-Франківського 

національного медичного університету в 2020 році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Погодити Зміни до Правил прийому на навчання до Івано-Франківського 

національного медичного університету в 2020 році (текст змін додається). 

2) Зміни до Правил прийому на навчання до Івано-Франківського національного 

медичного університету в 2020 році затвердити на засіданні Вченої ради ІФНМУ   

26 травня 2020 року. 

 

6. Про погодження правил прийому на навчання до Івано-Франківського 

національного медичного університету в 2020 році (із змінами). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Правила прийому на навчання до Івано-Франківського 

національного медичного університету в 2020 році (із змінами) (додаються). 

2) Правила прийому на навчання до Івано-Франківського національного 

медичного університету в 2020 році (із змінами) оприлюднити на інформаційних 

стендах приймальної комісії, на офіційному веб-сайті університету та в ЄДЕБО. 

 

 



7. Про погодження правил прийому підготоки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософіїв аспірантурі та доктора наук у Івано-Франківському 

національному медичному університеті в 2020 році (із змінами). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Погодити Правила прийому підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії в аспірантурі та доктора наук у Івано-Франківському 

національному медичному університеті (із змінами) (додаються). 

2) Правила прийому підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії в аспірантурі та доктора наук у Івано-Франківському національному 

медичному університеті (із змінами) затвердити на засіданні Вченої ради 

ІФНМУ 26 травня 2020 року. 

 

8. Про затвердження графіку вступних іспитів до Івано-Франківського 

національного медичного університету у 2020 році для вступу на І курс на основі 

повної загальної середньої освіти для вступників на місця державного 

замовлення, які мають на це право відповідно до розділу VIII Умов прийому до 

закладів вищої освіти України в 2020 році відповідно до наказу МОН України 

від 04.05.2020 року за №591. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити «Графік вступних іспитів до Івано-Франківського національного 

медичного університету у 2020 році для вступу на І курс на основі повної 

загальної середньої освіти для вступників на місця державного замовлення та за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб, які мають на це право відповідно до 

розділу VIII Умов прийому до закладів вищої освіти України в 2020 році». 

2) Оприлюднити даний графік на стендах приймальної комісії і сайті ІФНМУ. 

 

9. Про роботу із засобами дистанційного спілкування зі вступниками. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Інформацію про те, що за рік на електронну пошту приймальної комісії 

надійшло 145 запитань, на які було дано вичерпну відповідь; і про те, що в 

приймальну комісію щоденно поступає 20-25 телефонних дзвінків від 

вступників прийняти до уваги. 


