
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 14 вересня 2022 року 

 
 
 

Порядок денний: 

 

1. Про зарахування на І-ий курс у 2022 році іноземних громадян. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Зарахувати студентами 1-го курсу за спеціальністю 222 Медицина 

(англійська мова навчання) нижчепоіменованих іноземних громадян: 

2) Сформувати в ЄДЕБО наказ про зарахування на 1-ий курс 

вищепоіменованих іноземних громадян. 
 

 

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

кошти фізичних і юридичних осіб на спеціальності 222 Медицина на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Нижчепоіменовану вступницю зарахувати студенткою другого курсу з 19 

вересня 2022 року.  
 

Спеціальність: 222 Медицина 
 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1.  Стойко Яна Мар`янівна 
 

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

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

спеціальністю 222 Медицина на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр (наказ додається); 

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

на другий курс за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальністю 222 

Медицина на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр (список додається); 

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

спеціальністю 222 Медицина на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр оприлюднити на офіційному веб-сайті ІФНМУ. 

 

 

1.  Тумулец Максиміліан Даріуш 

2.  Бляєр Марек Владислав 



3. Про вступниць Качмарчик Софію Андріївну, Кобуту Діану Романівну та 

Куртяк Юліяну Петрівну. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Відрахувати зі складу студентів спеціальності 226 Фармація, промислова 

фармація (денна форма здобуття освіти) Качмарчик Софію Андріївну, Кобуту 

Діану Романівну; спеціальності 222 Медицина Куртяк Юліяну Петрівну за 

власним бажанням. 

 

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

кошти фізичних і юридичних осіб на спеціальності 222 Медицина на основі 

повної загальної середньої освіти. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Нижчепоіменованих вступників зарахувати студентками першого курсу з 19 

вересня 2022 року.  
 

Спеціальність: 222 Медицина 
 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1.  Качмарчик Софія Андріївна 

2.  Томенюк Андріана Іванівна 

3.  Кобута Діана Романівна 
 

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

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

спеціальністю 222 Медицина 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 222 

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

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

спеціальністю 222 Медицина на основі повної загальної середньої освіти 

оприлюднити на офіційному веб-сайті ІФНМУ. 

 

5. Про внесення змін до наказу №193-д від 22 лютого 2022 року «Про утворення 

відбіркових комісій Івано-Франківського національного медичного 

університету». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Внести зміни до наказу №193-д від 22 лютого 2022 року «Про утворення 

відбіркових комісій Івано-Франківського національного медичного 

університету»: 

- Виключити зі складу відбіркової комісії для проведення прийому на навчання 

іноземців та осіб без громадянства Козового Руслана Васильовича – доктора 

медичних наук, професора кафедри медичної біології і медичної генетики; 

Супрунюк Христину Володимирівну – старшого інспектора відділу 

міжнародних зв’язків; Веселову Юлію Петрівну – паспортиста відділу 

міжнародних зв’язків. 



 - Ввести до складу відбіркової комісії для проведення прийому на навчання 

іноземців та осіб без громадянства Осадця Віталія Степановича – доцента 

кафедри хірургії №1, начальника відділу міжнародних зв’язків. 

- Головою відбіркової комісії для проведення прийому на навчання іноземців та 

осіб без громадянства призначити Осадця Віталія Степановича. 

 


