
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 25 серпня 2022 року 

 
 
 

Порядок денний: 

1. Про вступника Цюцьмаця Ігора Володимировича. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Відрахувати зі складу студентів спеціальності 223 Медицина (освітня 

програма – сестринська справа) Цюцьмаця Ігора Володимировича за власним 

бажанням. 

 

2. Про затвердження рішення про допуск до участі в конкурсному відборі 

вступників на основі раніше здобутого освітнього ступеня бакалавра, які подали 

електронні заяви з 24 серпня до 25 серпня 2022 року. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Допустити до конкурсного відбору нижчеперерахованих вступників: 

 

Список вступників, які подали електронні заяви 

з 24 серпня до 25 серпня 2022 року та допущені до участі у конкурсному 

відборі 

(рішення приймальної комісії від 25.08.2022 р., протокол № 31) 

 

Медичний факультет  

спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія  

Магістр на основі раніше здобутого освітнього ступеня бакалавра 

(на 1 курс з строком навчання – 1 рік, 10 місяців) 

1) за загальним конкурсом: 
№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові 

1.  Губаль Антоніна Іванівна 26.11.2001 

2.  Стефлюк Соломія Юріївна 27.10.2001 

3.  Трощенко Ольга Андріївна 13.09.1999 

4.  Мамчур Софія Ігорівна 13.08.2001 

5.  Дяків Богдан Дмитрович 25.03.2001 

6.  Бойко Каріна Любомирівна 04.05.2001 

7.  Бокій Яна Русланівна 14.11.2000 

 

3. Про результати складання вступного випробування з іноземної мови 

вступниками для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Допустити вищезазначених вступників до здачі вступного випробування за 

науковим напрямком. 
 

4. Про затвердження рейтингових списків вступників на 2-й курс на небюджетні 

конкурсні пропозиції за спеціальностями: 221 Стоматологія, 222 Медицина, 226 



Фармація, промислова фармація (денна форма здобуття освіти), 226 Фармація, 

промислова фармація (заочна форма здобуття освіти), 227 Фізична терапія, 

ерготерапія на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити рейтингові списки вступників за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб на спеціальності: 221 Медицина, 222 Стоматологія, 226  

Фармація, промислова фармація (денна форма здобуття освіти), 226 Фармація, 

промислова фармація (заочна форма здобуття освіти), 227 Фізична терапія, 

ерготерапія на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. 

2) Надати першим 30 вступникам згідно рейтингового списку за спеціальністю 

221 Стоматологія на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр 

рекомендацію на зарахування на місця за рахунок коштів фізичних, юридичних 

осіб.  

Надати першим 80 вступникам згідно рейтингового списку за спеціальністю 222 

Медицина на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 

рекомендацію на зарахування на місця за рахунок коштів фізичних, юридичних 

осіб.  

Надати 10 вступникам згідно рейтингового списку за спеціальністю 226 

Фармація (денна форма здобуття освіти) на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодший спеціаліст, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр рекомендацію на зарахування на місця за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб.  

Надати першим 80 вступникам згідно рейтингового списку за спеціальністю 226 

Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти) на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр рекомендацію на зарахування на місця за 

рахунок коштів фізичних, юридичних осіб. 

Надати першим 20 вступникам згідно рейтингового списку за спеціальністю 227 

Фізична терапія, ерготерапія (заочна форма здобуття освіти) на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр рекомендацію на зарахування на місця за рахунок 

коштів фізичних, юридичних осіб. 

3) Оприлюднити рейтингові списки та надання рекомендацій на зарахування на 

місця за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб на офіційних стендах 

приймальної комісії та веб-сайті ІФНМУ (www.ifnmu.edu.ua). 

4)  Встановити термін подачі оригіналів документів та укладання договору 

навчання з 26.08.2022 р. до 08.09.2022 р. - 17.00 год. 

5) Інформацію про виконання вимоги для зарахування на місця за рахунок 

коштів фізичних, юридичних осіб (подані оригінали документів) з 26.08.2022р. 

до 08.09.2022р. - 17.00 год. щоденно оновлювати у рейтингових списках на 

офіційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ІФНМУ (www.ifnmu.edu.ua). 

 

 



5. Про затвердження рейтингових списків вступників на 1-й курс на небюджетні 

конкурсні пропозиції за спеціальностями: 226 Фармація, промислова фармація 

(денна форма здобуття освіти), 226 Фармація, промислова фармація (заочна 

форма здобуття освіти), 227 Фізична терапія, ерготерапія на основі повної 

загальної середньої освіти. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити рейтингові списки вступників на 1-ий курс на небюджетні 

конкурсні пропозиції за спеціальностями  226 Фармація, промислова фармація 

(денна форма здобуття освіти); 226 Фармація, промислова фармація (заочна 

форма здобуття освіти); 227 Фізична терапія, ерготерапія на основі повної 

загальної середньої освіти за кошти фізичних і юридичних осіб (списки 

додаються); 

2) Оприлюднити рейтингові списки вступників на 1-ий курс за спеціальностями 

226 Фармація, промислова фармація (денна форма здобуття освіти); 226 

Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти); 227 Фізична 

терапія, ерготерапія на основі повної загальної середньої освіти за кошти 

фізичних і юридичних осіб на офіційному веб-сайті ІФНМУ. 

3) Встановити термін подачі оригіналів документів, укладання договору 

навчання особами, які вступають на навчання за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб на спеціальності 226 Фармація, промислова фармація (денна 

форма здобуття освіти); 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма 

здобуття освіти); 227 Фізична терапія, ерготерапія на основі повної загальної 

середньої освіти з 26.08.2022р. до 08.09.2022р. - 17.00 год. 

 

6. Про закриття журналу реєстрації електронних заяв вступників за 

спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія на основі освітнього ступеня 

бакалавр для здобуття освітнього ступеня магістр. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Закрити журнали реєстрації вступників за спеціальністю 227 Фізична терапія, 

ерготерапія на основі освітнього ступеня бакалавр. 

 

 


