
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 24.06.2021 року 

 

Порядок денний: 
 

1. Про дисципліну та попередження правопорушень при проведенні вступної 

кампанії в 2021 році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Видати по університету наказ та належним чином ознайомити членів 

приймальних комісій, відбіркових комісій, фахових атестаційних комісій, 

комісій для проведення співбесід та предметних екзаменаційних комісій із 

відповідальністю за одержання, давання і провокацію хабара. 

2) Усім членам приймальних комісій, відбірковоих комісій, фахових 

атестаційних комісій, комісій для проведення співбесід та предметних 

екзаменаційних комісій у своїй роботі суворо дотримуватися чинного 

законодавства України. 

 

2. Про зміни до Правил прийому для здобуття вищої освіти в Івано-

Франківському національному медичному університеті в 2021 році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Погодити зміни до Правил прийому для здобуття вищої освіти в Івано-

Франківському національному медичному університетів 2021 році. 

2) Зміни до Правил прийому для здобуття вищої освіти в Івано-Франківському 

національному медичному університетів 2021 році затвердити на засіданні 

Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету 25 

червня 2021 року. 

 

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

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Погодити Правила прийому для здобуття вищої освіти в Івано-Франківському 

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

2) Правила прийому для здобуття вищої освіти в Івано-Франківському 

національному медичному університеті в 2021 році (із змінами) затвердити на 

засіданні Вченої ради Івано-Франківського національного медичного 

університету 25 червня 2021 року. 

 

4. Про затвердження нумерації груп вступників та нумерації особових справ 

вступників. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити нумерацію груп вступників та нумерацію особових справ 

вступників. 

 

 



Категорія вступу  № групи  

Медицина  

Співбесіда 1 гр. 

Іспити (за квотою-1, квотою-2) 2 гр. 

Іспити (за конрактом) 3 гр. 

За квотою-1, квотою-2 (ЗНО) 4 гр. 

Паперові заяви (ЗНО) 5 гр. 

На 2-й курс 6-24 гр.  

Електронна заява ЕМ 

Педіатрія 

Співбесіда 25 гр. 

Іспити (за квотою-1, квотою-2) 26 гр. 

Іспити (за конрактом) 27 гр. 

За квотою-1, квотою-2 (ЗНО) 28 гр. 

Паперові заяви (ЗНО) 29 гр. 

Електронна заява ЕПд 

Стоматологія  

Співбесіда 30 гр. 

Іспити (за квотою-1, квотою-2) 31 гр. 

Іспити (за конрактом) 32 гр. 

За квотою-1, квотою-2 (ЗНО) 33 гр. 

Паперові заяви (ЗНО) 34 гр. 

На 2-й курс (для зубних техніків) 35-40 гр. 

На 2-й курс (для зубних гігієністів) 41-43 гр. 

Електронна заява ЕСт 

Фармація, промислова фармація (денна форма здобуття освіти )  

Співбесіда 44 гр. 

Іспити 45 гр. 

Паперові заяви (ЗНО) 46 гр. 

На 2-й курс 47-49 гр. 

Електронна заява ЕФд 

Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти )  

Співбесіда 50 гр. 

Іспити 51 гр. 

Паперові заяви (ЗНО) 52 гр. 

На 2-й курс (для фармацевтів) 53-58 гр. 

На 2-й курс (для медсестер і фельдшерів) 59-64 гр. 

Електронна заява ЕФз 

Фізична терапія, ерготерапія  

Співбесіда 65 гр. 

Іспити 66 гр. 

Паперові заяви (ЗНО) 67 гр. 

Електронна заява ЕФТЕ 

Іноземці та особи без громадянства 

Медицина 82-107 гр. 

Стоматологія 108-110 гр. 

Фармація,  промислова фармація (денна 

форма здобуття освіти )  

111 гр. 

Фармація,  промислова фармація ( заочна 

форма здобуття освіти )  

112 

Аспірантура для громадян України та іноземців 

Аспірантура (очна денна форма здобуття 

освіти)  

113 

Аспірантура (очна вечірня форма здобуття 

освіти)  

114 

Аспірантура (заочна форма здобуття освіти)  115 

 



 

5. Про виділення місць в гуртожитках для вступників, організацію їх харчування 

та відпочинку. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Виділити  місця в гуртожитках №2, №3, №4 для абітурієнтів, та організувати  

їх  харчування в кафе «Академка». 

 

 


