
Рішення Приймальної комісії 

від 10.05.2017 року 
 

 

1. Про затвердження та відправлення в МОЗ України пропозицій щодо 

мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2017 році 

відповідно до листа МОЗ України від 03.05.2017 року № 01.6/60/11993 «Щодо 

формування конкурсних пропозицій обсягу прийому фахівців з вищою освітою на 

2017 рік». 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 

19, «проти» - немає, «утрималися» - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Відмінити конкурсні пропозиції мінімальних і максимальних обсягів 

державного замовлення в 2017 році, які затверджені на засіданні приймальної 

комісії 17.01.2017 року (протокол №2). 

2) Затвердити наступні конкурсні пропозиції мінімальних і максимальних 

обсягів державного замовлення в 2017 році: 

Шифр та назва спеціальності 

Пропозиції на 2017 рік 

Мінімальний 

обсяг прийому 

(на базі ПЗСО) 

Максимальний  

обсяг прийому 

(на базі ПЗСО) 

Квота 1 

 Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна 

Магістр 

221 Стоматологія 2 0 4 0 1 0 

222 Медицина 100 0 244 0 12 0 

228 Педіатрія 10 0 35 0 2 0 
 

3) Затверджені конкурсні пропозиції мінімальних і максимальних обсягів 

державного замовлення в 2017 році підготувати за допомогою спеціально 

розробленого програмного забезпечення «Пропозиції щодо мінімальних та 

максимальних обсягів державного замовлення в 2017 році» та відправити на 

погодження в МОЗ України на паперових носіях, а інформаційну базу даних – до 

Відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики за 

адресою mon@mon.gov.ua. 

4) Конкурсні пропозиції мінімальних і максимальних обсягів державного 

замовлення в 2017 році внести в доповнення до Правил прийому на навчання до 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2017 році та 

оприлюднити їх на стендах приймальної комісії і сайті ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» (www.ifnmu.edu.ua). 

 

2. Про проектні показники прийому за кошти фізичних, юридичних осіб до ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» в 2017 році. 

Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 19, 
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«проти» - немає, «утрималися» - немає. 
 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1) Внести доповнення до Правил прийому на навчання до Державного 

вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний 

університет» в 2017 році про проектні показники прийому за кошти фізичних, 

юридичних осіб. 

2) Проектні показники обсягів прийому за кошти фізичних, юридичних осіб 

до ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2017 році 

оприлюднити їх на стендах приймальної комісії і сайті ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» (www.ifnmu.edu.ua). 

 

3. Про затвердження вартості одного року навчання для громадян України на 2017 

рік у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».  

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 

19, «проти» - немає, «утрималися» - немає. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1) Затвердити запропоновану вартість навчання щорічно у 2017 році: 

Ступінь БАКАЛАВР 
 

Фізична терапія, ерготерапія                          
 

– 
 

10000 грн. 
 

Ступінь МАГІСТР 

Медицина                          

Стоматологія                                  

Педіатрія                                     

Фармація, промислова фармація (денна форма)                  

Фармація, промислова фармація (заочна форма)      

– 

– 

– 

– 

– 

26400 грн. 

30000 грн. 

21500 грн. 

20000 грн. 

16800 грн. 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ 

Лікувальна справа (фельдшер)                             

Сестринська справа (медична сестра)                                            

Стоматологія ортопедична (зубний технік)                                                   

Фармація (фармацевт)  

– 

– 

– 

– 

12120 грн. 

12120 грн. 

13120 грн. 

13000 грн. 

 

 2) Внести доповнення про затвердження вартості навчання для громадян 

України у 2017 році до Правил прийому ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет у 2017 році». 
 

 4. Про бланк Повідомлення про зарахування на навчання. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 19, 

«проти» - немає, «утрималися» - немає. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

У повідомленні приймальної комісії про зарахування на навчання (форма № 

Н-1.10, наказ МОН України від 05.07.2016 року №782) примітку викласти у 

наступній редакції: «Призовники та військовозобов’язані повинні мати при собі 

документ з відміткою районного військового комісаріату про перебування на 

військовому обліку». 
 

 


