
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 30 травня 2022 року 

 
 
 

Порядок денний: 
 
 

 

1. Про затвердження Положення про приймальну комісію Івано-

Франківського національного медичного університету на 2022 рік. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Положення про приймальну комісію Івано-Франківського 

національного медичного університету на 2022 рік (Положення додається). 

2) У своїй роботі приймальній комісії необхідно дотримуватися даного 

Положення. 

3) Положення про приймальну комісію Івано-Франківського національного 

медичного університету на 2022 рік оприлюднити на інформаційних стендах 

приймальної комісії та офіційному вебсайті ІФНМУ https://www.ifnmu.edu.ua.  

 

2. Про затвердження Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті в 2022 

році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

Франківському національному медичному університеті в 2022 році (Правила 

додаються). 

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

Франківському національному медичному університеті в 2022 році 

оприлюднити на інформаційних стендах приймальної комісії та офіційному 

вебсайті ІФНМУ https://www.ifnmu.edu.ua.  

 

3. Про затвердження Правил прийому підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії в аспірантурі та доктора наук у Івано-Франківському 

національному медичному університеті в 2022 році як додатка до Правил 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Івано-Франківському 

національному медичному університеті в 2022 році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Правила прийому підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії в аспірантурі та доктора наук у Івано-Франківському 

національному медичному університеті в 2022 році як додатка до Правил 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Івано-Франківському 

національному медичному університеті у 2022 році (Правила додаються). 

2) Правила прийому підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії в аспірантурі та доктора наук у Івано-Франківському національному 

медичному університеті в 2022 році оприлюднити на інформаційних стендах 

приймальної комісії та офіційному вебсайті ІФНМУ https://www.ifnmu.edu.ua.  

https://www.ifnmu.edu.ua/
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4. Про затвердження Вимог та критеріїв оцінювання мотиваційних листів 

для осіб, які вступають на навчання до Івано-Франківського національного 

медичного університету в 2022 році на 1-й або 2-й курси на спеціальності 221 

Стоматологія (ступінь магістр), 222 Медицина (ступінь магістр), 226 Фармація, 

промислова фармація (ступінь магістр), 227 Фізична терапія, ерготерапія 

(ступінь бакалавр), 228 Педіатрія (ступінь магістр). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Вимоги та критерії оцінювання мотиваційних листів для осіб, які 

вступають на навчання до Івано-Франківського національного медичного 

університету в 2022 році на 1-й або 2-й курси на спеціальності 221 Стоматологія 

(ступінь магістр), 222 Медицина (ступінь магістр), 226 Фармація, промислова 

фармація (ступінь магістр), 227 Фізична терапія, ерготерапія (ступінь бакалавр), 

228 Педіатрія (ступінь магістр) (додаються). 

2) Вимоги та критерії оцінювання мотиваційних листів для осіб, які вступають 

на навчання до Івано-Франківського національного медичного університету в 

2022 році на 1-й або 2-й курси на спеціальності 221 Стоматологія (ступінь 

магістр), 222 Медицина (ступінь магістр), 226 Фармація, промислова фармація 

(ступінь магістр), 227 Фізична терапія, ерготерапія (ступінь бакалавр), 228 

Педіатрія (ступінь магістр) оприлюднити на інформаційних стендах 

приймальної комісії та офіційному вебсайті ІФНМУ https://www.ifnmu.edu.ua. 

 

5. Про затвердження Вимог та критеріїв оцінювання мотиваційних листів 

для осіб, які вступають на навчання до Івано-Франківського національного 

медичного університету в 2022 році для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія на основі здобутого ступеня 

бакалавра за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (6.010203 Здоров’я 

людини). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Вимоги та критерії оцінювання мотиваційних листів для осіб, які 

вступають на навчання до Івано-Франківського національного медичного 

університету в 2022 році для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 

Фізична терапія, ерготерапія на основі здобутого ступеня бакалавра за 

спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (6.010203 Здоров’я людини) 

(додаються). 

2) Вимоги та критерії оцінювання мотиваційних листів для осіб, які вступають 

на навчання до Івано-Франківського національного медичного університету в 

2022 році для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 Фізична терапія, 

ерготерапія на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальністю 227 Фізична 

терапія, ерготерапія (6.010203 Здоров’я людини) оприлюднити на 

інформаційних стендах приймальної комісії та офіційному вебсайті ІФНМУ 

https://www.ifnmu.edu.ua. 
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