
 

 

 
Рейтинговий список вступників, 

рекомендованих на І-й курс  

за спеціальністю 221 Стоматологія  

за державним замовленням 

освітній ступінь – магістр 

форма здобуття освіти - денна 

____________Списки сформовані в ЄДЕБО!________  __ 
Виконання вимоги для зарахування на навчання за державним замовленням передбачає подачу 

оригіналів документів особисто вступником у приймальну комісію в термін  

із 27 серпня 2020 р. до 18.00 год 31 серпня 2020 р.  

Останній термін подачі оригіналів документів - 31 серпня 2020 року о 18.00 год.  

Кількість місць за державним замовленням - 10.  

Кількість поданих оригіналів документів оновлюється щоденно станом на 17.00 год.  

Наказ про зарахування у вигляді списку зарахованих буде оприлюднено 05 вересня 2020 року.  

Під час подання оригіналів документів вступники, які рекомендовані до зарахування, обов’язково 

повинні укласти договір про навчання між Івано-Франківським національним медичним 

університетом та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх 

вступників). Для укладання даного договору обов’язкова наявність паспорта (ID-карти) одного із 

батьків (законних представників) та вступника. 

Вступники, які є рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення, при відмові від 

даної рекомендації не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти 

фізичних та юридичних осіб. 

 

 

31.08.2020 
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Виконання вимоги для зарахування на навчання за державним замовленням передбачає подачу 

оригіналів документів особисто вступником у приймальну комісію в термін  

із 27 серпня 2020 р. до 18.00 год 31 серпня 2020 р.  

Останній термін подачі оригіналів документів - 31 серпня 2020 року о 18.00 год.  

Кількість місць за державним замовленням - 10.  

Кількість поданих оригіналів документів оновлюється щоденно станом на 17.00 год.  

Наказ про зарахування у вигляді списку зарахованих буде оприлюднено 05 вересня 2020 року.  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

ність 

Середній бал 

додатка до 

документа про 

здобутий освітній 

(освітньо- 

кваліфікаційний) 

рівень 

Вид рекомендації 

(співбесіда, квота-1, 

квота-2, квота-3, квота-

4, загальний конкурс) 

Виконання вимог 

до зарахування 

1 Михайлишин Микола Андрійович 200 1 11,7 Загальний конкурс Оригінали 

2 Гац Юлія Андріївна 200 1 11,1 Загальний конкурс Оригінали 

3 Гундяк Ігор Андрійович 197,574 1 11,5 Загальний конкурс Оригінали 

4 Андрійців Діана Степанівна 197,37 1 11,5 Загальний конкурс Оригінали 

5 Кіндрацька Вікторія Ігорівна 196,452 1 11,6 Загальний конкурс Оригінали 

6 Страхоцький Олег Андрійович 195,942 1 12 Загальний конкурс Оригінали 

7 Драновський Юрій Андріанович 195,84 2 10,9 Загальний конкурс Оригінали 

8 Черпак Володимир Васильович 195,636 1 9,9 Загальний конкурс Оригінали 

9 Михайлишин Анастасія Михайлівна 195,534 1 11,6 Загальний конкурс Оригінали 

10 Бороджаєва Таїсія Сергіївна 195,483 1 10,2 Загальний конкурс Оригінали 



Під час подання оригіналів документів вступники, які рекомендовані до зарахування, обов’язково 
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вступників). Для укладання даного договору обов’язкова наявність паспорта (ID-карти) одного із 

батьків (законних представників) та вступника. 

Вступники, які є рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення, при відмові від 
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