
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 20 вересня 2022 року 

 
 
 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження змін до Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в Івано-франківському національному медичному університеті в 2022 

році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті в 2022 

році (текст змін додається). 

 

2. Про затвердження Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

Івано-франківському національному медичному університеті в 2022 році (із 

змінами). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Івано-

Франківському національному медичному університеті в 2022 році (із змінами) 

(додаються). 

 

3. Про надання додаткових до відпусток інших днів відпочинку працівникам 

приймальної комісії та її підрозділів.  

1) Надати додатково до відпустки інший день відпочинку працівникам Івано-

Франківського національного медичного університету та Фахового медичного 

коледжу Івано-Франківського національного медичного університету в 

наступній кількості: 
 

–  Стефанишин Анастасія Богданівна – асистент кафедри педіатрії – 12 днів; 

– Романуха Вікторія Василівна – асистент кафедри терапії та сімейної медицини 

післядипломної освіти – 2 дні; 

– Мізюк Тетяна Михайлівна – асистент кафедри загальної практики (сімейної 

медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини – 7 днів; 

– Заяць Софія Володимирівна – аспірант кафедри стоматології післядипломної 

освіти – 7 днів; 

– Кульбаба Наталія Василівна – асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 та 

медсестринства – 2 дні; 

– Чадюк Вікторія Олександрівна – аспірант кафедри судової медицини та 

медичного права – 3 дні; 

– Білінський Ігор Ігорович – асистент кафедри дитячої хірургії з курсом клінічної 

анатомії та оперативної хірургії – 12 днів; 

– Солтисік Леся Миколаївна – викладач кафедри медицини катастроф та 

військової медицини – 7 днів; 



– Павлюк Тетяна Василівна – асистент кафедри стоматології післядипломної 

освіти – 12 днів; 

– Варівончик Анна Іванівна – провідний інженер відділу інформаційно-

аналітичного забезпечення – 12 днів; 

– Гвоздецька Галина Сергіївна – викладач медичного коледжу – 5 днів; 

– Максим’як Мар’яна Вікторівна – старший викладач кафедри медицини 

катастроф та військової медицини – 7 днів; 

– Жукуляк Оксана Миколаївна – асистент кафедри акушерства та гінекології 

імені Ланового І.Д. та викладач фахового медичного коледжу – 7 днів; 

– Сарапук Ігор Володимирович – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої 

медицини ім. професора М.М. Бережницького – 12 днів; 

– Октисюк Юрій Вікторович – доцент кафедри дитячої стоматології – 7 днів; 

– Гречин Андрій Богданович – доцент кафедри анатомії людини – 12 днів; 

– Ліскевич Ірина Ігорівна – доцент кафедри неврології та нейрохірургії – 12 днів; 

- Мергель Тетяна Василівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри 

внутрішньої медицини № 2 та медсестринства – 2 дні; 

- Біцька Ірина Володимирівна – доцент кафедри хірургії №1 – 2 дні; 

- Нищук-Олійник Наталія Богданівна – асистент кафедри терапії та сімейної 

медицини післядипломної освіти – 12 днів. 

2) Видати наказ про надання додаткового до відпустки іншого дня відпочинку 

працівникам приймальної комісії та її підрозділів. 

 

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

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії заочної форми 

здобуття освіти та доктора наук. 

1) Нижчеперерахованих осіб допустити до конкурсного відбору підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. 

Заочна форма здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за спеціальністю 222 Медицина: 

1. Павлушинський Юрій Миколайович «Акушерство та гінекологія»; 

2. Прокопів Христина Ігорівна «Кардіологія»; 

3. Тимофіїв Вікторія Володимирівна «Онкологія»; 

4. Гаргаун Олександра Тарасівна «Нормальна анатомія»; 

5. Біллєр-Катрич Марія Альбертівна «Медицина невідкладних станів»; 

6. Марусин Олександр Васильович «Соціальна медицина»; 

7. Петраш Андрій Володимирович «Хірургія»; 

8. Легун Наталія Олегівна «Внутрішні хвороби». 

 

5. Про вступницю Старостяк Яну Іванівну та вступника Василика Михайла 

Миколайовича. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Відрахувати зі складу студентів спеціальності 222 Медицина Старостяк Яну 

Іванівну; спеціальності 227 Фізича терапія, ерготерапія Василика Михайла 

Миколайовича за власним бажанням. 

 



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

кошти фізичних і юридичних осіб на вступницю Тремтячу  Любов Романівну на 

спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія на основі освітнього ступеня 

бакалавр. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Нижчепоіменованого вступника зарахувати студентками першого курсу.  
 

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія. 

Освітній ступінь магастр. 
 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1.  Тремтяча Любов 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 227 Фізична терапія, ерготерапія на основі освітнього ступеня 

бакалавр; 

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

на перший курс за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальністю 227 

Фізична терапія, ерготерапія на основі освітнього ступеня бакалавр; 

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

спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія на основі освітнього ступеня 

бакалавр оприлюднити на офіційному веб-сайті ІФНМУ. 

 


