
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 13.01.2022 року 

 

Порядок денний: 
 
 

1. Про оголошення максимальних обсягів державного замовлення, які 

погоджено з Міністерством охорони здоров’я України. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Оголосити і оприлюднити не пізніше завтрашнього дня на вебсайті ІФНМУ  

www.ifnmu.edu.ua максимальні обсяги державного замовлення, як такі, що 

погоджені з МОЗ України; 

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

Івано-Франківському національному медичному університеті в 2022 році: 

У розділі ХV пункт 8 викласти в такій редакції: 

«8. Максимальні обсяги державного замовлення на відкриті конкурсні 

пропозиції на основі повної загальної середньої освіти, які погоджено з 

Міністерством охорони здоров'я України та внесено до ЄДЕБО: 

Код 

Спеціальність 

Конкурсна пропозиція на 2022 рік 

Максимальний 

обсяг прийому 
Квота 1 Квота 2 

Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна 

Магістр 

221 Стоматологія  

(строк навчання  

4 роки, 10 місяців) 

10 0 1 0 1 0 

222 Медицина  

(строк навчання  

5 років, 10 місяців) 

300 0 15 0 30 0 

228 Педіатрія  

(строк навчання  

5 років, 10 місяців) 

25 0 2 0 3 0 

Прийом заяв та документів на відкриті конкурсні пропозиції допускається 

після підтвердження Міністерством охорони здоров'я України встановлення 

суперобсягу державного замовлення в межах відповідних широких конкурсів.» 

3) Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Івано-

Франківському національному медичному університеті в 2022 році затвердити 

на плановому засіданні Вченої ради 25 січня 2022 року (зміни додаються). 
 

2. Про проектну кількість місць в аспірантурі та докторантурі, яку 

необхідно погодити з Міністерством охорони здоров’я України. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Оприлюднити на вебсайті ІФНМУ  www.ifnmu.edu.ua та погодити з МОЗ 

України проектгу кількість місць в аспірантурі: 

• для громадян України: 

http://www.ifnmu.edu.ua/
http://www.ifnmu.edu.ua/


- аспірантура очна (денна) форма здобуття освіти за рахунок держбюджету – 10. 

- аспірантура очна (вечірня) форма здобуття освіти за рахунок держбюджету – 5. 

- аспірантура очна (денна) форма здобуття освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – 16. 

- аспірантура заочна форма здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб – 16. 

- докторантура очна (денна) форма здобуття освіти за рахунок держбюджету – 1. 

• для іноземних громадян та осіб без громадянства: 

- аспірантура очна (денна) форма здобуття освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – 16. 

2) Погодити зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті в 2022 

році: 

У додатку 6: 

1) абзац 115 викласти в такій редакції: 

«Проектна кількість місць для громадян України в аспірантурі у ІФНМУ, 

які відправлено в Міністерство охорони здоров України на погодження: 

- аспірантура очна (денна) форма здобуття освіти за рахунок держбюджету – 10. 

- аспірантура очна (вечірня) форма здобуття освіти за рахунок держбюджету – 5. 

- аспірантура очна (денна) форма здобуття освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – 16. 

- аспірантура заочна форма здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб – 16. 

- докторантура очна (денна) форма здобуття освіти за рахунок держбюджету – 

1.» 

2) після абзацу 138 доповнити новими абзацами такого змісту: 

«Проектна кількість місць для іноземних громадян та осіб без 

громадянства в аспірантурі у ІФНМУ, які відправлено в Міністерство охорони 

здоров України на погодження: 

- аспірантура очна (денна) форма здобуття освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – 16.» 

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

Івано-Франківському національному медичному університеті в 2022 році 

затвердити на плановому засіданні Вченої ради 25 січня 2022 року (зміни 

додаються).  
 

3. Про вартість одного року навчання та за весь строк навчання в 

аспірантурі іноземних громадян та осіб без громадянства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Погодити наступну вартість одного року навчання та за весь строк 

навчання в аспірантурі для іноземних громадян та осіб без громадянства: 

• вартість за один рік навчання - в гривневому еквіваленті 3 200 доларів США*; 

• вартість за весь строк навчання   - в гривневому еквіваленті 12 800 доларів 

США*. 

*- оплата здійснюється в гривневому еквіваленті по курсу Національного 

банку України на день оплати в безготівковій формі. 



2) Погодити зміни Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

в Івано-Франківському національному медичному університеті в 2022 році: 

У додатку 6 після абзацу 140 доповнити новими абзацами такого змісту: 

«Вартість 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 гривневому еквіваленті 3 200 доларів 

США*; 

вартість за весь строк навчання   - в гривневому еквіваленті 12 800 доларів 

США*. 

*- оплата здійснюється в гривневому еквіваленті по курсу Національного 

банку України на день оплати в безготівковій формі.» 

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

Івано-Франківському національному медичному університеті в 2022 році 

затвердити на плановому засіданні Вченої ради 25 січня 2022 року (зміни 

додаються). 

 

 
 


