
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 13 вересня 2022 року 

 
 
 

Порядок денний: 

 

1. Про вступницю Ахтарову Надію Миколаївну. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Відрахувати зі складу студентів спеціальності 226 Фармація, промислова 

фармація (заочна форма здобуття освіти) Ахтарову Надію Миколаївну за 

власним бажанням. 

 

2. Про вступницю Лепіну Анастасію Анатоліївну. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Відрахувати зі складу студентів спеціальності 228 Педіатрія Лепіну 

Анастасію Анатоліївну за власним бажанням. 

 

3. Про затвердження наказу про зарахування та списку зарахованих на місця за 

кошти фізичних і юридичних осіб на спеціальності 221 Стоматологія на основі 

повної загальної середньої освіти. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Нижчепоіменованого вступника зарахувати студентом першого курсу з 19 

вересня 2022 року.  
 

Спеціальність: 221 Стоматологія 
 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1.  Харчук Олександр Олександрович 
 

2) На підставі рішення приймальної комісії сформувати в ЄДЕБО наказ про 

зарахування на перший курс за кошти фізичних та юридичних осіб студента за 

спеціальністю 221 Стоматологія на основі повної загальної середньої освіти 

(наказ додається); 

3) На підставі наказу, сформованого в ЄДЕБО, згенерувати список зарахованих 

на перший курс за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальністю 221 

Стоматологія на основі повної загальної середньої освіти (список додається); 

4) Список зарахованих на перший курс за кошти фізичних та юридичних осіб за 

спеціальністю 221 Стоматологія на основі повної загальної середньої освіти 

оприлюднити на офіційному веб-сайті ІФНМУ. 

 

4. Про переведення на вакантні бюджетні місця. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Мельник Тетяну Романівну, Косило Євсенію Сергіївну,  Старостяк Яну 

Іванівну і Юрійчука Ростислава Васильовича перевести на вакантні місця 



державного замовлення на спеціальності 222 Медицина. 

2) Галайчук Софію Сергіївну перевести на вакантне місце державного 

замовлення на спеціальності 228 Педіатрія. 

3) Механізм формування та верифікації наказу узгодити із ЄДЕБО. 

 

5. Про затвердження рішення про допуск до участі в конкурсному відборі на 

навчання іноземних громадян, які подали заяви та необхідні документи. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Допустити до конкурсного відбору на навчання нижчеперерахованих 

вступників: 

Спеціальність 222 Медицина (англійська мова навчання): 

 

 

 

1.  Тумулец Максиміліан Даріуш 

2.  Бляєр Марек Владислав 


