
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 30 вересня 2022 року 

 
 
 

Порядок денний: 
 
 

1. Про вступника Олексюка Григорія Олеговича. 

Доповідає Ігор Сарапук  

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

освіти спеціальності 222 Медицина Олексюка Григорія Олеговича за власним 

бажанням. 

 

2. Про вступника Довбуша Василя Андрійовича. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

освіти спеціальності 222 Медицина Довбуша Василя Андрійовича за власним 

бажанням. 

 

3. Про вступницю Коверзневу Юлію Вадимівну. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Відрахувати зі складу студентів І курсу на основі освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія Коверзневу Юлію Вадимівну за 

власним бажанням. 

 

4. Про затвердження наказів про зарахування та списків зарахованих на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності 222 Медицина та 226 

Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти) на основі повної 

загальної середньої освіти. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Нижчепоіменованих вступників зарахувати студентами першого курсу з 03 

жовтня 2022 року за кошти фізичних та/або юридичних осіб.  

Медичний факультет 

Спеціальність: 222 Медицина 

Фармацевтичний факультет 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація  

(заочна форма навчання) 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1.  Гудим Антоніна Андріївна 

2.  Сарай Іванна Андріївна 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 



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

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

спеціальностями: 222 Медицина; 226 Фармація, промислова фармація (заочна 

форма здобуття освіти) на основі повної загальної середньої освіти (накази 

додаються). 

3) На підставі наказів, сформованих в ЄДЕБО, згенерувати списки зарахованих 

на перший курс за кошти фізичних та юридичних осіб студентів за 

спеціальностями: 222 Медицина; 226 Фармація, промислова фармація (заочна 

форма здобуття освіти) на основі повної загальної середньої освіти (списки 

додаються). 

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

студентів за спеціальностями: 222 Медицина226 Фармація, промислова 

фармація (заочна форма здобуття освіти) на основі повної загальної середньої 

освіти оприлюднити на офіційному веб-сайті ІФНМУ). 

 

5. Про затвердження наказів про зарахування та списків зарахованих на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності 221 Стоматологія, 222 

Медицина, 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма здобуття освіти), 

227 Фізична терапія, ерготерапія на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Нижчепоіменованих вступників зарахувати студентами другого курсу з 03 

жовтня 2022 року за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра.  

Стоматологічний факультет 

Спеціальність: 221 Стоматологія (на 2 курс) 

Медичний факультет 

Спеціальність: 222 Медицина (на 2 курс) 

 

 

 

Фармацевтичний факультет 

Спеціальність: 226 Фармація,промислова фармація  

(заочна форма здобуття освіти, на 2 курс) 

1.  Івасюк Борис Андрійович 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1.  Кожухарик Степан Васильович 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

1.  Грушецька Зоряна Василівна 

2.  Кіндратів Сергій Романович 

3.  Поп`юк Тетяна Павлівна 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1.  Кича Анна Андріївна 



Медичний факультет 

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія (на 2 курс) 

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

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

спеціальностями: 221 Стоматологія; 222 Медицина; 226 Фармація, промислова 

фармація (заочна форма здобуття освіти), 227 Фізична терапія, ерготерапія на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр (накази додаються). 

3) На підставі наказів, сформованих в ЄДЕБО, згенерувати списки зарахованих 

на другий курс за кошти фізичних та юридичних осіб студентів за 

спеціальностями: 221 Стоматологія; 222 Медицина; 226 Фармація, промислова 

фармація (заочна форма здобуття освіти), 227 Фізична терапія, ерготерапія на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр (списки додаються). 

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

студентів за спеціальностями: 221 Стоматологія; 222 Медицина; 226 Фармація, 

промислова фармація (заочна форма здобуття освіти), 227 Фізична терапія, 

ерготерапія на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр оприлюднити на 

офіційному веб-сайті ІФНМУ. 

 

 

 

2.  Микитчак Сільвія Йосипівна 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1.  Соколовська Галина Володимирівна 


