
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 22 вересня 2022 року 

 
 
 

Порядок денний: 
 
 

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

вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подали електронні 

заяви на додатковий набір з 20 вересня до 21 вересня 2022 року. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Допустити до додаткового конкурсного набору нижчеперерахованих 

вступників: 

 

Список вступників, які подали електронні заяви  

з 20 вересня до 21 вересня 2022 року та допущені до участі у додатковому 

конкурсному наборі 

(рішення приймальної комісії від 22.09.2022 р., протокол № 42) 

 

Стоматологічний факультет 

спеціальність 221 Стоматологія 

Магістр на основі повної загальної середньої освіти 

(термін навчання – 4 роки, 10 місяців)  

 

1) за загальним конкурсом: 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові 

1.  Кочура Ніколіна Олександрівна 27.04.2004 

 

Фармацевтичний факультет 

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація  

(заочна форма здобуття освіти) 

Магістр на основі повної загальної середньої освіти 

(термін навчання – 5 років, 6 місяців) 

 

1) за загальним конкурсом: 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові 

1.  Івасюк Борис Андрійович 09.08.2005 

 

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

вступників на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, які подали електронні заяви 

на додатковий набір з 20 вересня до 21 вересня 2022 року. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Допустити до додаткового конкурсного набору нижчеперерахованих 

вступників: 

 

Список вступників, які подали електронні заяви  

з 20 вересня до 21 вересня 2022 року та допущені до участі у додатковому 

конкурсному наборі  

(рішення приймальної комісії від 22.09.2022 р., протокол № 42) 

 

Медичний факультет  

спеціальність 222 Медицина  

Магістр на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 

(на 2 курс з строком навчання – 4 роки, 10 місяців) 

 

1) за загальним конкурсом: 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові 

1.  Поп`юк Тетяна Павлівна 24.02.1996 

2.  Зубко Роксолана Ігорівна 14.07.2003 

3.  Кіндратів Сергій Романович 06.03.2003 

 

Стоматологічний факультет  

спеціальність 221 Стоматологія  

Магістр на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 

(на 2 курс з строком навчання – 3 роки, 10 місяців) 

 

1) за загальним конкурсом: 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові 

1.  Кожухарик Степан Васильович 24.02.2002 

 

Фармацевтичний факультет  

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація  

(денна форма здобуття освіти)  

Магістр на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 

(на 2 курс з строком навчання – 4 роки, 6 місяців) 

 

 

1) за загальним конкурсом: 

№ Прізвище, ім’я по-батькові 



п/п 

1.  Стецишин Анастасія Михайлівна 25.04.2004 

 

Фармацевтичний факультет  

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація  

(заочна форма здобуття освіти)  

Магістр на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 

(на 2 курс з строком навчання – 4 роки, 6 місяців) 

 

2) за загальним конкурсом: 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові 

1.  Кича Анна Андріївна 22.12.2004 

2.  Микитчак Сільвія Йосипівна 14.01.2004 

 

Медичний факультет  

спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія  

Магістр на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 

(на 2 курс з строком навчання – 2 роки, 10 місяців) 

 

1) за загальним конкурсом: 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові 

1.  Соколовська Галина Володимирівна 15.10.2003 

 

 

3. 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 221 Стоматологія (англійська мова навчання): 

 

4. Про результати складання вступного випробування з іноземної мови 

вступниками для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії заочної 

форми здобуття освіти. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Допустити вищезазначених вступників до здачі вступного випробування за 

науковим напрямком. 

 

1.  Новак Марія Бланка 03.01.2002 



5. Про вступника Буждигана Романа Андрійовича. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Відрахувати зі складу студентів І курсу на основі повної загальної середньої 

освіти спеціальності 222 Медицина Буждигана Романа Андрійовича за власним 

бажанням. 

 


