
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 25 серпня 2022 року 

 
 
 

Порядок денний: 

1. Про затвердження списків вступників, рекомендованих до зарахування на 

місця державного зпмовлення на спеціальності; 221 Стоматологія, 222 

Медицина, 228 Педіатрія на основі повної загальної середньої освіти. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити списки вступників, рекомендованих до зарахування на місця 

державного замовлення на спеціальності 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 

Педіатрія на основі повної загальної середньої освіти, які надійшли з ЄДЕБО 

(списки додаються); 

2) Оприлюднити списки вступників, рекомендованих до зарахування на місця 

державного замовлення на спеціальності 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 

Педіатрія на основі повної загальної середньої освіти на офіційних стендах 

приймальної комісії та на веб-сайті Івано-Франківського національного 

медичного університету. 

3) Виконання вимоги для зарахування на навчання за державним замовленням 

(подача оригіналів документів) завершити 02 вересня 2022 року о 18:00 год., що 

відповідає пункту 1 розділу V Порядку прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти України в 2022 році (зі змінами). 

 

2. Про затвердження рейтингових списків вступників та надання рекомендацій 

на зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 227 

Фізична терапія, ерготерапія для здобуття освітнього ступеня магістра на основі 

освітнього ступеня бакалавр. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Рейтинговий список вступників за спеціальністю 227 Фізична 

терапія, ерготерапія (освітгя програма – фізична терапія, ерготерапія) на основі 

раніше здобутого освітнього ступеня бакалавра, освітній ступінь – магістр, денна 

форма здобуття освіти, фінансування за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб. 

2) Надати першим 60 вступникам згідно рейтингового списку за спеціальністю 

227 Фізична терапія, ерготерапія (освітня програма – фізична терапія, 

ерготерапія) на основі освітнього ступеня 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 згідно рейтингового списку 

з 29 серпня 2022 р. до 08 вересня 2022 р. - 1700 год. 

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

коштів фізичних, юридичних осіб (подані оригінали документів) з 29 серпня 

2022р. до 08 вересня 2022р. - 1700 год. щоденно оновлювати у рейтингових 



списках на офіційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ІФНМУ 

(www.ifnmu.edu.ua). 

6) Під час подачі оригіналів документів вступники, які рекомендовані до 

зарахування, обов’язково повинні укласти договір про надання освітніх послуг 

між Івано-Франківським національним медичним університетом та вступником. 

7) Встановити термін укладання договору та оплати за навчання з 09 вересня 

2022р. до 15 вересня 2022 р. - 1700 год. 

 

3. Про результати складання вступних випробувань із наукового напрямку та 

презентації дослідницьких пропозицій та досягнень вступниками для здобуття 

вищої освіти ступеня доктора філософії. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Допустити вищезазначених вступників до конкурсного відбору. 
 

4. Про обрахування конкурсного балу у вступників для здобуття вищої освіти 

ступеня доктора філософії.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Формувати рейтинговий список вступників для здобуття вищої освіти ступеня 

доктора філософії за конкурсним балом від більшого до меншого. 

 

5. Про затвердження рейтингових списків та надання рекомендацій до 

зарахування на місця за державним замовленням осіб, які вступають для 

здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити рейтингові списки вступників для здобуття вищої освіти ступеня 

доктора філософії на місця за державним замовленням у очній (денній) 

аспірантурі. Надати першим 6 вступникам згідно рейтингового списку 

«рекомендацію до зарахування». 

2) Затвердити рейтингові списки вступників для здобуття вищої освіти ступеня 

доктора філософії на місця за державним замовленням у очній (вечірній) 

аспірантурі. Надати першим 6 вступникам згідно рейтингового списку 

«рекомендацію до зарахування». 

3) Затвердити рейтингові списки вступників для здобуття вищої освіти ступеня 

доктора філософії на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у 

аспірантурі, очна(денна) форма здобуття освіти. Надати 17 вступникам згідно 

рейтингового списку «рекомендацію до зарахування». 

4) Оприлюднити рейтингові списки та надання рекомендацій до зарахування на 

офіційних стендах приймальної комісії та вебсайті ІФНМУ 

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