
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 06.08.2020 року 

 

Порядок денний: 
 

1. Про затвердження  розкладу комплексних фахових випробувань для вступу до 

Івано-Франківського національного медичного університету на 2-й курс у 2020 

році на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Затвердити розклад комплексних фахових випробувань для вступу до Івано-

Франківського національного медичного університету на 2-й курс у 2020 році на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

2) Довести розклад комплексних фахових випробувань для вступу до Івано-

Франківського національного медичного університету на 2-й курс у 2020 році на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до відома 

абітурієнтів та їх батьків. 

3) Оприлюднити розклад комплексних фахових випробувань для вступу до 

Івано-Франківського національного медичного університету на 2-й курс у 2020 

році на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на 

стендах приймальної комісії та офіційному сайті Івано-Франківського 

національного медичного університету. 

 

2. Про затвердження розкладу вступних іспитів до Івано-Франківського 

національного медичного університету у 2020 році для вступу на І курс на основі 

повної загальної середньої освіти для вступників на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, які мають на це право відповідно до розділу VIII Умов 

прийому до закладів вищої освіти України в 2020 році. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Затвердити розклад вступних іспитів до Івано-Франківського національного 

медичного університету у 2020 році для вступу на І курс на основі повної 

загальної середньої освіти для вступників на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, які мають на це право відповідно до розділу VIII Умов прийому 

до закладів вищої освіти України в 2020 році. 

2) Довести розклад вступних іспитів до Івано-Франківського національного 

медичного університету у 2020 році для вступу на І курс на основі повної 

загальної середньої освіти для вступників на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, які мають на це право відповідно до розділу VIII Умов прийому 

до закладів вищої освіти України в 2020 році до відома абітурієнтів та їх батьків. 

3) Оприлюднити розклад вступних іспитів до Івано-Франківського 

національного медичного університету у 2020 році для вступу на І курс на основі 

повної загальної середньої освіти для вступників на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, які мають на це право відповідно до розділу VIII Умов 

прийому до закладів вищої освіти України в 2020 році на стендах приймальної 

комісії та офіційному сайті Івано-Франківського національного медичного 

університету. 



 

3. Про результати складання абітурієнткою Коцабою Діаною Іванівною вступних 

іспитів з біології та математики на основі повної загальної середньої освіти 

замість ЗНО. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1) Прийняти інформацію до уваги та рекомендувати Коцабі Д.І. подати заяву та 

відповідні документи  до приймальної комісії ІФНМУ в період з 13 до 06 серпня 

2020 року. 

 

4. Про результати складання абітурієнткою Лущинською Христиною 

Андріївною вступного іспиту з фізики. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1) Прийняти інформацію до уваги та не рекомендувати Лущинській Х.А. 

вступати до ІФНМУ на спеціальності 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 

Педіатрія.  

 

 

 

 


