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1 МЕТА І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів 

освіти (далі -  Положення) розроблено з метою встановлення єдиних вимог до 
документування інформації, пов 'язаної з особовими справами здобувачів освіти, 
організації роботи з відповідними документами здобувачів освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Чинний Порядок розроблено відповідно до:

a) Закону України «Про освіту»
b) Закону України «Про вищу освіту»
c) Закону України «Про фахову передвищу освіту»
d) Закону України «Про захист персональних даних»
e) Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 
організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України №  1000/5 від 
18.06.2015

f) Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів 
та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із 
зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України від 12.04.2012 №  578/5

g) Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без 
громадянства, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 
01.11.2013 №1541

h) Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів закладів 
вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України 15.07.1996 №245, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 427/1452 07.08.1996р.

i) та інших актів законодавства України.

Також в Порядку наведено посилання на внутрішні документи ІФНМУ:
a) Статут
b) Інструкцію з організації діловодства в ІФНМУ

3. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

У чинному Порядку застосовно наступні скорочення:

П олож ення
Положення про порядок формування, ведення та зберігання 
особових справ здобувачів освіти в Івано-Франківському 
національному медичному університеті

ІФ Н М У Івано-Франківський національний медичний університет

4. ВСТАНОВЛЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1 Відповідальність за дотримання даного Положення несе ректор ІФНМ У, безпосередня 

відповідальність за реалізацію даного порядку покладається на приймальну комісію
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ІФНМ У, приймальну комісію Фахового медичного коледжу ІФНМ У, деканати та відділ 
аспірантури та докторантури.

4.2 Відповідальність за ведення договорів про навчання та договорів про надання платних 
освітніх послуг здобувачам освіти покладається на ю ридичний відділ та бухгалтерську 
службу.

4.3 Недотримання встановленого Положення тягне за собою настання відповідальності 
згідно з чинним законодавством України.

5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1 Особові справи здобувачів освіти є документами службового користування та 

зберігаються у шафах відповідного деканату, дирекції фахового медичного коледжу, 
відділі аспірантури та докторантури та в приміщенні архіву ІФНМУ.

5.2 У особовій справі містяться персональні дані здобувачів освіти та інша інформація, що
стосується їх вступу і навчання в ІФНМУ. Доступ до документів та інформації, що
міститься в особовій справі, здійснюється із дотриманням вимог Закону України «Про 
захист персональних даних».

5.3 Кожна особова справа здобувана освіти формується у папці формату А-4.
5.4 Особові справи здобувачів освіти після закінчення навчання передаються на зберігання 

до архіву ІФНМ У.
5.5 Титульна сторінка особової справи здобувана освіти оформляється згідно Додатку 1.
5.6 В особовій справі документи групуються в хронологічному порядку в міру їх

надходження.
5.7 Кожен документ, який включається до особової справи, записується окремо в «Описі 

особової справи» згідно Додатків 2-7.
5.8 Усі аркуші особової справи мають бути складені у хронологічному порядку в папці- 

швидкозшивачі, пронумеровані, а при передачі в архів - прошиті належним чином.

6. ФОРМУВАННЯ ОСОБОВИХ СПРАВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПРИЙМАЛЬНОЮ
КОМІСІЄЮ

6.1 Організацію прийому вступників до ІФНМ У здійснює приймальна комісія, яка 
відповідно до Правил прийому на навчання до закладів вищої освіти в ІФНМ У в рік 
вступу та Положення про приймальну комісію ІФНМ У в рік вступу формує особові 
справи вступників, а після зарахування їх на навчання -  особові справи здобувачів 
освіти. Відповідальність за формування особових справ здобувачів освіти'покладається 
на відповідального секретаря приймальної комісії.

6.3 Організацію прийому вступників з числа іноземних громадян та осіб без громадянства 
(далі іноземців) при вступі на освітній ступінь магістра здійснює відбіркова комісія для 
проведення прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства, яка 
формує особові справи вступників, а після зарахування їх на навчання -  особові справи 
здобувачів освіти. Відповідальність за формування особових справ іноземців 
покладається на голову відбіркової комісії для проведення прийому іноземних 
громадян та осіб без громадянства.

6.4 Організацію прийому вступників до аспірантури здійснює приймальна комісія для 
проведення прийому на навчання в аспірантуру та докторантуру, яка формує особові 
справи вступників, а після зарахування їх на навчання -  особові справи аспірантів. 
Відповідальність за формування особових справ аспірантів покладається на 
відповідального секретаря для проведення прийому на навчання у аспірантуру та 
докторантуру.
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6.5 Перелік документів, які подають вступники громадяни України до приймальної комісії 
для участі в конкурсному відборі, на освітній ступінь бакалавра і магістра визначається 
Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в ІФНМ У в рік вступу та 
Положенням про приймальну комісію ІФ НМ У  в рік вступу і надалі формуються 
приймальною комісією.

6.6 До особової справи громадян України, які вступають на освітній ступінь бакалавра і 
магістра, вклю чаю ться наступні документи:

заява про участь у конкурсному відборі;
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) ступінь, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього; 
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання; 
копія документа, що засвідчує особу;
копії документів, що дають право на спеціальні умови зарахування (у разі 

наявності);
копія військово-облікового документа у військовозобов 'язаних; 
чотири кольорові фотокартки, розміром 3x4 см;
аркуш результатів вступних випробувань; письмові роботи вступників, 

виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, чи співбесідах (у разі 
складання вступниками вступних випробувань); 

договір про навчання здобувана освіти; 
витяг з наказу про зарахування, тощо.

6.7 У разі розбіжності прізвища, чи імені у документі державного зразка про раніше 
здобуту освіту, на основі якого здійснюється вступ, та у документі, що посвідчує особу 
та громадянство, до особової справи додаються інші документи (свідоцтво про шлюб, 
свідоцтво про зміну прізвища, імені тощо).

6.8 Усі копії документів засвідчуються відповідно до оригіналів приймальною комісією 
ІФНМ У або в установленому чинним законодавством України порядку.

6.9 До особової справи іноземців, які вступають на освітній ступінь магістра, включаються 
наступні документи:

заява про участь у конкурсному відборі;
запрош ення на навчання від Міністерства освіти і науки України (оригінал та 

дві копії);
документ (оригінал та його копія в двох екземплярах) про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) ступінь, на основі якого здійснюється вступ;
додаток (оригінал та його копія в двох екземплярах) до документа про раніше 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) ступінь, на основі якого здійснюється 
вступ (за наявності);

академічна довідка, видана іноземним/українським закладом освіти (у разі 
переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу додається 
академічна довідка):

оригінал та копія документа, в якому міститься інформація про зміст 
навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищ ої освіти, отримані кредити, 
тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття 
післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити 
визнання кваліфікації за документом;

копія закордонного паспорта іноземця або документа, що посвідчує особу без 
громадянства в двох екземплярах (оригінал пред'являється);
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поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними 
договорами України;

10 фотографій розміром 30x40 мм;
аркуш результатів вступних випробувань;
письмова робота, виконана вступником на вступних іспитах;
договір про навчання здобувана освіти;
витяг з наказу про зарахування, тощо.

Вищезазначені документи мають бути перекладені українською мовою із нотаріальним 
засвідченням перекладу, а також засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно 
застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною 
закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними 
договорами України.

6.10 До особової справи аспірантів громадян України включаються наступні документи:
заява про участь у конкурсному відборі;
копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності 

(кваліфікації);
копія сертифіката лікаря-спеціаліста (при вступі на клінічні наукові напрямки); 
рекомендація Вченої ради відповідного університету на наукову роботу (за 

наявності);
сертифікат на підтвердження знання англійської мови тестів TOEFL, або 

International English Language Testing System або Cambridge English Language 
Assessment (за наявності);

особовий листок з обліку кадрів;
2 фотокартки 3x4см;
копія трудової книжки (завірена за місцем роботи); 
копія паспорта та ідентифікаційного коду;
копія військово-облікового документа - для військовозобов’язаних; 
аркуш результатів вступних випробувань; протокол засідання предметної 

комісії по прийому вступного випробування з іноземної мови; протокол засідання 
предметної комісії по прийому вступного випробування з наукового напрямку; 

договір про навчання здобувана вищої освіти; 
витяг з наказу про зарахування.

6.11 До особої справи аспірантів іноземних громадян вклю чаю ться наступні документи:
заява про участь у конкурсному відборі; 
особовий листок з обліку кадрів;
документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній ступінь, на 

основі якого здійснюється вступ;

додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній 
ступінь, на основі якого здійснюється вступ;

оригінал та копія документа, в якому є інформація про зміст навчальної 
програми за попереднім рівнем вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та 
успішність з навчальних дисциплін;

копія паспортного документа іноземця або документа, що засвідчує особу без 
громадянства;

поліс медичного страхування, якщо інше не передбачене міжнародними 
договорами України;

4 фотокартки 30x40 мм;
копія посвідчення закордонного українця (за наявності);
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аркуш результатів вступних випробувань; протокол засідання предметної 
комісії по прийому вступного випробування з іноземної мови; протокол засідання 
предметної комісії по прийому вступного випробування з наукового напрямку; 

договір про навчання здобувана вищої освіти; 
витяг з наказу про зарахування, тощо.

6.12 До собової справи під час вступу у Фаховий медичний коледж включаються наступні 
документи:

заява про участь у конкурсному відборі; 
документ про раніше здобутий освітній рівень; 
копія документа, що посвідчує особу; 
чотири кольорові фотокартки розміром 3x4см; 
дві роботи вступних випробувань; 
аркуш результатів вступних випробувань; 
договір про навчання; 
витяг з наказу про зарахування, тощо

6.13 Після зарахування на навчання до ІФНМУ особові справи здобувачів освіти в тижневий 
термін передаються до деканатів відповідних факультетів, дирекції фахового 
медичного коледжу згідно Акту передачі особових справ здобувачів освіти. Особові 
справи аспірантів залишаються у відділі аспірантури та докторантури.

7 ВЕДЕННЯ ОСОБОВИХ СПРАВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
7.1 Відповідальний працівник деканату, дирекції Фахового медичного коледжу та 

завідувач відділу аспірантури та докторантури присвоює номери особовим справам.
7.2 Номер особової справи відповідає номеру індивідуального навчального плану 

здобувана освіти.
7.3 У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб в 

особову справу додатково додається договір про надання платної освітньої послуги.
7.4 Особова справа здобувана освіти ведеться відповідним деканатом, дирекцією Фахового 

медичного коледжу та відділом аспірантури та докторантури, які забезпечують 
групування в хронологічному порядку усіх документів здобувана освіти, пов'язаних з 
освітнім процесом, а саме: витяги з наказів на переведення на наступний навчальний 
рік, ліквідацію академічної заборгованості (розбіжності), надання академічної 
відпустки, поновлення, переведення, зміну прізвища, зміну форми фінансування, 
відрахування, копії сертифікатів ЄДКІ та ліцензійних іспитів, особова картка, 
навчальна картка, документи щодо участі у програмах академічної мобільності, 
наукових конференціях тощо. У разі одночасного навчання за кількома 
спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та 
формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінати сертифікатів 
зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем 
навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних 
кредитів протягом усього строку навчання.

7.5 У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, 
спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних 
та/або ю ридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із 
закладів освіти на вибір здобувана протягом усього строку навчання. Довідка про 
зберігання оригіналів документів та засвідчені копії відповідних документів видаються 
на вимогу здобувана освіти закладом освіти, у якому вони зберігаються.
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7.6 Після зарахування на навчання до особової справи здобувана освіти додаються копія 
довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи, копія реєстраційного 
номеру облікової картки платника податків (РНОКПП); цифрове фото вступника на 
CD /D V D -диск у форматі: JPEG/JPG, 248x31 Орх - 360х450рх тощо.

7.7 Після завершення навчання здобувана освіти та присвоєння йому кваліфікації до 
особової справи працівниками деканату/завідувачем відділу аспірантури та 
докторантури, Фахового медичного коледжу додають наступні документи:

індивідуальний навчальний план, заповнений відповідно до вимог, 
завірений підписом декана факультету та скріплений печаткою факультету; 

студентський квиток; 
навчальну картку студента (аспіранта); 
копію документа про вищу освіту; 
копію всіх сторінок додатка до диплома; 
обхідний лист;
академічну довідку (для ст удент ів (аспірантів), які відраховані до 

заверш ення навчання за освіт ньою програмою)-,
розписку здобувана освіти про отримання оригіналу документу про 

раніше здобуту освіту, на основі якого здобувач освіти вступив на навчання і додатку 
до нього;

опис особової справи.
7.7 Здобувач освіти особисто отримує оригінали документів, що були подані ним при 

вступі на навчання за умови наявності підписаного усіма підрозділами обхідного листа 
та документа, що посвідчує особу й громадянство. Якщ о здобувач освіти /випускник 
перебуває за межами міста/країни, то отримати оригінали документів може його 
представник лише за наявності нотаріально завіреного доручення. Оригінали 
документів пош тою  не пересилаються.

7.8 Оригінали документів, які не були отримані здобувачами освіти, передаються на 
зберігання до архіву ІФНМ У разом з особовою справою.

7.9 Відповідальність за передачу особових справ здобувачів освіти до архіву несе декан 
відповідного факультету, директор Фахового медичного коледжу, завідувач відділу 
аспірантури та докторантури.

7.10 Особова справа здобувана освіти зберігається у деканаті, Фаховому медичному 
коледжі, відділі аспірантури та докторантури до завершення навчання та впродовж 
наступних двох років після завершення навчання, а потім передаються на зберігання до 
архіву ІФ НМ У  згідно з Актом передачі особових справ здобувачів освіти (у 2-х 
примірниках).

7.11 Порядок присвоєння архівного номера та порядок зберігання особових справ 
здобувачів освіти визначається Інструкцією з діловодства ІФНМУ.

7.12 Вилучення документів із особових справ забороняється. За особистими заявами на ім 'я 
декана, директора Фахового медичного коледжу здобувані освіти можуть отримувати з 
особової справи оригінали документів, що були подані при вступі на навчання, на 
термін до одного місяця з обов'язковим залишенням у особовій справі засвідчених 
належним чином копій.

7.13 У архіві ІФ Н М У  особові справи здобувачів освіти зберігаються впродовж 75 років.
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8 ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОСОБОВОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАНА ОСВІТИ У 
ВИПАДКАХ ВІДРАХУВАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ ЧИ ПЕРЕВЕДЕННЯ

8.1 У разі відрахування здобувана освіти з ІФНМ У до закінчення терміну навчання 
відповідальні працівники деканатів, дирекції Фахового медичного коледжу формують 
та видають здобувач)' освіти наступні документи:

академічну довідку (підписану ректором чи першим проректором та 
скріпленою гербовою печаткою);

оригінали документів про середню освіту, залиш аю чи у матеріалах особової 
справи копію.

8.2 Здобувач освіти особисто отримує оригінали документів за наявності обхідного листка, 
який підшивається в особову справу. На копіях документів про освіту здобувач освіти 
ставить особистий підпис та дату отримання оригіналу документа, або залишає 
розписку про одержання оригіналів.

8.3 Сформована особова справа відрахованого Здобувана освіти, що формується впродовж 
усього часу навчання в ІФНМУ, передається в упорядкованому стані за актом прийому 
- передачі до архіву ІФНМУ.

8.4 За умови виконання особою всіх умов для поновлення (переведення) до ІФНМУ, 
особову справу видають з архіву для подальшого її ведення працівникам деканату, 
Фахового медичного коледжу, про що робиться відмітка у журналі видачі документів з 
архіву.

9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1 Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом затвердження нової 

редакції В ченою  радою та вводяться в дію наказом ректора.
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Д О Д А Т О К  1
до Положення про порядок 
формування, ведення та зберігання 
особових справ здобувачів освіти 
Івано-Франківського національного 
медичного університету, введеним 
в дію наказом ректора ІФНМУ 
№ 324-д від 07 квітня 2022 року

(зразок Титульної сторінки 
особової справи)

Міністерство охорони здоров’я України  
Івано-Франківський національний медичний університет

Факультет, коледж:___________________________________________________________________
(найменування факультету, коледж) )

Галузь знань:___________ 22 Охорони здоров'я_________________________________________
(шифр і назва)

Спеціальність: 1__ 1н г

Ступінь освіти:

(код і назва)

Форма здобуття освіти:

( фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії)

(денна, вечірня, заочна)

ОСОБОВА СПРАВА

Прізвище

ЗДОБУВАНА ОСВІТИ №

Ім’я

По батькові

Рік вступу до Івано-Франківського національного медичного університету:

Розпочато « » 20 року

Закінчено « » 20 року

Передано в архів « » 20 року

За описом № від « » 20 року
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Д О Д А Т О К  2

ДО П олож енн я  п р о  порядок
ф орм уван ня , ведення та
з б е р ігання  о с о б о в и х ____ сп рав
здобувач ів  освіти Івано-
Ф ран к івс  ького .. нац іо на л ьного
м еди чн ого  у н іверси тету , введеним 
в д ію  наказом ректора 
№  324-д  від 07 квітня 2022 року

(зразок опису особової справи для громадян 
України, які вступають на 1 курс навчання)

ОПИС ОСОБОВОЇ СПРАВИ № _________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет ______________________________________________

(стоматологічний, медичний, фармацевтичний)

Ступінь вищої освіти

(бакалавр, магістр)

Галузь знань 22 Охорона здоров'я

Спеціальність □ □ □

1. Заява про участь у конкурсному відборі.

2. Документ про раніше здобутий освітній рівень з додатком.

3. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.

4. Копія документа, що посвідчує особу.

5. Копія військово-облікового документа.

6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.

7. Договір про навчання здобувана освіти.

8. Витяг з наказу на зарахування.

9  . ___________________________

10 . ____________________________________________

11._______________________________________

12.

(посада) (підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩ Е)
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ДОДАТОК З
до  П олож енн я  про порядок
ф орм уван ня , ведення______ та
з б е р іга н н я  о с о б о в и х  справ
здобувач ів  освіти Івано-
Ф ран к івського  нац іонального
м еди чн ого  ун іверситету , введеним 
в д ію  наказом ректора ІФНМ У 
№  324-д  від 07 квітня 2022 року

(зразок опису особової справи для громадян України,
які вступають на 2 курс навчання)

ОПИС ОСОБОВОЇ СПРАВИ №

(прізвище, ім’я, по батькові)
Факультет____________________________________________

(стоматологічний, медичний, ф арм ац евти чн ий )  

Ступінь В И Щ О Ї  О С В ІТ И _____________________________________________________
(бакалавр, магістр)

Галузь зн а н ь ________________ 22 Охорона здоров’я_

Спеціальність

1. Заява про участь у конкурсному відборі.
2. Документ про раніше здобутий освітній рівень з додатком.
3. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.
4. Копія документа, що посвідчує особу.
5. Копія військово-облікового документа.
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.
7. Письмова робота комплексного фахового випробування.
8. Аркуш результатів вступних випробувань.
9. Договір про навчання здобувана освіти.
10. Витяг з наказу на зарахування.
11 . ________________________________________________
12. _________________________________________________________________

13 . ________________________________________________

14.

(посада) (підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
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національному медичному університеті



Д О Д А Т О К  4 

до П о л о ж е н н я  про пор яд о к  ф ор м у ван н я ,  

веден ня  та  зб ер іган н я  осо бо ви х  справ  

зд о б у в ач ів  о св іти  Ів ан о -Ф р ан к ів с ько го  

н а ц іо н а л ь н о го  м е д и ч н о г о  ун івер ситету ,  

введеним в д ію  н аказом  ректора ІФ Н М У  

№  324- д від 07 квітня 2022 року

(зразок  опису  о со б о в о ї  сп рави  для  ін озем ців ,  які вступ аю ть  на 
о св ітн ій  ступ інь  м аг істра)

ОПИС ОСОБОВОЇ СПРАВИ № _____

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет___________

Ступінь вищої освіти 

Галузь з н а н ь ________

підготовки іноземних громадян

_________ магістр________________

22 Охорона здоров’я___________

Спец іальн ість_______ '---- ” N.....______________________________________________

1. Заява про участь у конкурсному відборі.
2. Запрош ення на навчання від Міністерства освіти і науки України (оригінал та дві копії).
3. Д окум ент  (оригінал та  його копію в двох екземплярах) про раніш е здобутий освітній 

(освітньо-кваліф ікаційний) рівень, на основі якого зд ійсню ється вступ.
4. Додаток (оригінал та  його копію в двох екземплярах) до докум ента  про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліф ікаційний) рівень, на основі якого зд ійсню ється вступ (за наявності).
5. А кадемічна довідка, видана іноземним/українським закладом освіти (у разі переведення або 

поновлення на навчання, починаючи з другого курсу додається академічна довідка).
6. Оригінал та копія документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за 

попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та 
успіш ність  з навчальних дисциплін при вступі для здобуття п іслядипломної освіти, якщо 
відсутність цієї інформації унемож ливлю є здійснити визнання кваліфікації за документом.

7. Копія закордонного  паспорта іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства в 
двох екземплярах  (оригінал пред’являється).

8. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено м іж народними договорами України.
9. 10 фотографій  розміром 30x40 мм.
10. Аркуш  результатів вступних випробувань.
11. Письмова робота, виконана вступником на вступних іспитах.
12. Договір про навчання здобувача освіти.
13. Витяг з наказу про зарахування.
14.

(посада) (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩ І7.)

Сторінка ІЗ з 16
Положення про порядок формування, ведення та  зберігання особових справ здобувачів освіти у Івано-Ф ранківському

національному медичному університеті



Д О Д А Т О К  5

до П о л о ж е н н я  про п о ряд о к  ф ор м у ван н я ,  ведення  

та з бер і гання  о со б о в и х  с п р ав зд обувач ів  освіти  
Ів ан о -Ф р ан к ів сь к о г о  н ац іо н ал ь н о го  м ед и ч н о го  

у н ів ер си т е т у ,  введеним в дію  наказом ректора 
ІФ Н М У  №  32 4-д  від 07 квітня 2022 року

(зразок  о п ису  о с о б о в о ї  сп р ави  для  громадян  У країн и ,  які 
вступ аю ть  в асп ір ан ту р у )

ОПИС ОСОБОВОЇ СПРАВИ №

(прізвище, ім’я, по батькові)

Галузь зн а н ь ________________ 22 Охорона здоров’я_____

Ступінь вищої освіти_________________ доктор філософії

Спеціальність_____ І— II . II І_____________________________________________________

1. Заява про участь у конкурсному відборі.

2. Копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації).

3. Особовий листок з обліку кадрів.

4. 2 фотокартки 30x40мм.

5. Копія трудової книжки (завірену за місцем роботи).

6. Копія паспорта та ідентифікаційного коду.

7. Копія військово-облікового документа.

8. Аркуш результатів вступних випробувань; протокол засідання предметної комісії по 
прийому вступного випробування з іноземної мови; протокол засідання предметної комісії 
по прийому вступного випробування з наукового напрямку.

9. Договір про навчання.

10. Витяг з наказу про зарахування.

11 . ______________________________________

12 . ____________________________________________

13.

(посада) (підпис) (Власне ім’я. ПРІЗВИЩЕ)

Сторінка 14 з 16
Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів освіти у Івано-Ф ранківському

національному медичному університеті



Д О Д А Т О К  6 

до П о л о ж ен н я  про п о ряд ок  ф о рм уван н я ,  ведення 
та зб ер іган н я  о со б о в и х  сп рав  зд обувач ів  осв іти  

Ів ан о -Ф р ан к ів с ь к о г о  н ац іон ал ьн о го  м ед и ч н о го  
у н ів ер си т е т у ,  введеним в дію наказом ректора 
ІФ Н М У  №  324-д  від 07 квітня 2022 року

(зр азок  о п и су  о со б о в о ї  сп рави  для  ін о зем ц ів ,  які в с ту п аю т ь  в а сп ір ан тур у )

ОПИС ОСОБОВОЇ СПРАВИ №

(прізвище, ім’я, по батькові)
Галузь з н а н ь ________________ 22 Охорона здоров’я_____

Ступінь вищої освіти__________________доктор філософії

С пец іальн ість________ ^

1. Заява про участь в конкурсному відборі.
2. Особовий листок з обліку кадрів.
3. Документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого 
здійснюється вступ та його переклад українською мовою з нотаріальним засвідченням 
перекладу.
4. Додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній рівень, на 
основі якого здійснюється вступ та його переклад українською мовою з нотаріальним 
засвідченням перекладу.
5. Оригінал та  копія документа, в якому є інформація про зміст навчальної програми за 
попереднім рівнем вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з 
навчальних дисциплін та його переклад українською мовою з нотаріальним засвідченням 
перекладу.
6. Копія паспортного документа іноземця або документа, що засвідчує особу без 
громадянства та його переклад українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
7. Поліс медичного страхування.
8. 4 фотокартки 30x40 мм.
9. Аркуш результатів вступних випробувань; протокол засідання предметної комісії по 
прийому вступного випробування з іноземної мови; протокол засідання предметної комісії 
по прийому вступного випробування з наукового напрямку.
10. Договір про навчання.
11. Витяг з наказу про зарахування.
12 . _________________________________

13 . ______________________________________
14 . ______________________________________
15.

(посада) (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩ Е)

Сторінка 15 з 16
Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів освіти у Івано-Ф ранківському

національному медичному університеті



ДОДАТОК 7 

до Положення про порядок формування, ведення 
та зберігання особових справ здобувачів освіти 
Івано-Франківського національного медичного 
університету, введеним в дію наказом ректора 
ІФНМУ № 324-д від 07 квітня 2022 року

(зразок опису особової справи для Фахового медичного коледжу)

ОПИС ОСОБОВОЇ СПРАВИ №

(прізвище, ім’я, по батькові)

Галузь з н а н ь ______________________ 22 Охорона здоров 'я_________________

Освітньо-професійний ступінь_____________фаховий молодший бакалавр

Спеціальність_________ 1— 11 11 1________________________________

Освітня програма стоматологія ортопедична, сестринська справа, фармація
(підкреслити)

1. Заява про участь в конкурсному відборі.
2. Документ про раніше здобутий освітній рівень з додатком.
3. Копія документа, що посвідчує особу.
4. Чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.
5. Дві роботи вступних випробувань.
6. Аркуш результатів вступних випробувань.
7. Договір про навчання.
8. Витяг з наказу про зарахування.

9  . ______________________________________

10.

12.

13.

14.

15.

(посада) (підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩ Е)

Сторінка 16 з 16
П оложення про порядок формування, ведення та  зберігання особових справ здобувачів освіти у Івано-Ф ранківському

національному медичному університеті


