
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 26.04.2021 року 

 

1. Про погодження вартості одного року навчання та за весь строк навчання для 

громадян України в 2021 році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Погодити щорічну та за весь строк запропоновану вартість навчання для 

громадян України у 2021 році. 

2) Затвердити щорічну та за весь строк запропоновану вартість навчання 

для громадян України у 2021 році на засіданні Вченої ради 27 квітня 2021 року. 

 

2. Про кількість місць в аспірантурі та докторнатурі для вступу у 2021 році та 

вартість одного року навчання та за весь строк навчання в аспірантурі в 2021 

році.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Проектна кількість місць в аспірантурі в Івано-Франківському 

національному медичному університеті за спеціальністю 222 Медицина 

становить 14 (із них для громадян України за державним замовленням, денна 

форма здобуття освіти – 7; за державним замовленням очна, вечірня форма 

здобуття освіти – 3; за кошти фізичних та/або юридичних осіб очна, денна форма 

здобуття освіти – 1; за кошти фізичних та/або юридичних осіб, заочна форма 

здобуття освіти – 2; для іноземних громадян: за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб очна, денна форма здобуття освіти - 1). Проектна кількість місць 

в аспірантуру за спеціальністю 221 Стоматологія становить 3 (із них для 

громадян України за державним замовленням, денна форма здобуття освіти – 3). 

Проектна кількість місць в докторантуру для громадян України за державним 

замовленням становить – 1. 

2) Погодити проектну кількість місць в аспірантурі для громадян України 

за державним замовленням та проектну кількість місць в аспірантурі за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб та відобразити у змінах до Правил прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в Івано-Франківському національному 

медичному університеті в 2021 році. 

3) Погодити наступну вартість навчання для громадян України в 

аспірантурі в 2021 році. 

-    очна, денна форма здобуття освіти: 

Код 

спеціальності 
Спеціальність 

Вартість одного 

року навчання 

(грн./рік) 

Вартість за весь 

строк навчання 

(грн.) 

222 Медицина 42 000 168 000 

- заочна, денна форма здобуття освіти: 

Код 

спеціальності 
Спеціальність 

Вартість одного 

року навчання 

(грн./рік) 

Вартість за весь 

строк навчання 

(грн.) 



222 Медицина 24 000 96 000 

Навчання аспірантів з числа іноземців, осіб без громадянства за один 

навчальний рік та за весь строк навчання очна, денна форма здобуття освіти: 

 вартість за один рік навчання - в еквіваленті 3 200 $ США; 

 вартість за весь строк навчання   - в еквіваленті 12 800 $ США. 

4) Погоджену щорічну вартість навчання та за весь строк навчання в 

аспірантурі в 2021 році затвердити на Вченій раді ІФНМУ 27 квітня 2021 року. 

 

3. Про погодження змін до Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті в 2021 

році. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Погодити Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті в 2021 

році (текст змін додається). 

2) Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

Івано-Франківському національному медичному університеті в 2021 році 

затвердити на засіданні Вченої ради ІФНМУ   27 квітня 2021 року. 

 

4. Про погодження Правил прийому для здобуття вищої освіти в Івано-

Франківському національному медичному університеті в 2021 році (із змінами). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

Івано-Франківському національному медичному університеті в 2021 році (із 

змінами) (додаються). 

2) Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Івано-

Франківському національному медичному університеті в 2021 році (із змінами) 

затвердити на засіданні Вченої ради ІФНМУ 27 квітня 2021 року. 

 

5. Про погодження Правил прийому підготоки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософіїв аспірантурі та доктора наук у Івано-Франківському 

національному медичному університеті в 2021 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 у 2021 році (із змінами) (додаються). 

2) Правила прийому підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії в аспірантурі та доктора наук у Івано-Франківському національному 

медичному університеті у 2021 році (із змінами) затвердити на засіданні Вченої 

ради ІФНМУ 27 квітня 2021 року. 

 

6. Про підготовку до Дня відкритих дверей. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Провести в університеті День відкритих дверей в режимі онлайн 23 

травня 2021 року о 1000 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.  

 

 


