
Рішення  

засідання приймальної комісії Фахового медичного коледжу  

Івано-Франківського національного медичного університету  

від 26.07.2021 року 

 

Порядок денний: 
 

1. Про затвердження рейтингових списків вступників та надання рекомендацій 

для зарахування на місця, які фінансуються за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб на спеціальності: 223 Медсестринство (освітня програма - 

сестринська справа); 226 Фармація, промислова фармація (освітня програма - 

фармація); 221 Стоматологія (освітня програма - cтоматологія ортопедична) на 

основі базової загальної середньої освіти. 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити рейтингові списки вступників за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб на спеціальності: 223 Медсестринство (освітня програма -  

сестринська справа); 226 Фармація, промислова фармація (освітня програма -  

фармація); 221 Стоматологія (освітня програма -   стоматологія ортопедична), на 

основі базової загальної середньої освіти. 

2) Надати 40 вступникам згідно рейтингового списку за спеціальністю 223 

Медсестринство (освітня програма - сестринська справа) на основі базової 

загальної середньої освіти рекомендацію на зарахування на місця за рахунок 

коштів фізичних, юридичних осіб;   

 надати першим 60 вступникам згідно рейтингового списку за 

спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (освітня програма -  

фармація) на основі базової загальної середньої освіти рекомендацію на 

зарахування на місця за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб; 

 надати першим 60 вступникам згідно рейтингового списку за 

спеціальністю 221 Стоматологія (освітня програма - стоматологія ортопедична) 

на основі базової загальної середньої освіти рекомендацію на зарахування на 

місця за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб. 

3) Оприлюднити рейтингові списки та надання рекомендацій на зарахування на 

місця за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб на офіційних стендах 

приймальної комісії та веб-сайті ІФНМУ (www.ifnmu.edu.ua). 

4)  Встановити термін подачі оригіналів документів згідно рейтингових списків 

з 26.07.2021 р. до 02.08.2021 р. - 1700 год. 

5) Інформацію про виконання вимоги для зарахування на місця за рахунок 

коштів фізичних, юридичних осіб (подані оригінали документів) з 26.07.2021р. 

до 02.08.2021р. - 1700 год. щоденно оновлювати у рейтингових списках на 

офіційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ІФНМУ (www.ifnmu.edu.ua). 

6) Під час подачі оригіналів документів вступники, які рекомендовані до 

зарахування, обов’язково повинні укласти договір про надання освітніх послуг 

між Фаховим медичним коледжем Івано-Франківського національного 

http://www.ifnmu.edu.ua/


медичного університету та вступником (за участю батьків або законних 

представників – для неповнолітніх вступників). 

7) Встановити термін укладання договору та оплати за навчання з 03.08.2021р. 

до 09.08.2021 р. - 1700 год. 
 


