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1. У розділі IV після першого абзацу пункту 1 викласти таблицю в такій 
редакції:

Перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з 
розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір 

до Івано-Франківського національного медичного університету у вступній
кампанії 2021 року

J  -  акредитовано Ц  -  не акредитовано

Освітня
програма

Тип
освітньої
програми

Назва
спеціальності
(спеціалізацГі)

Ліцензований 
обсяг (на рік) Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії Акредитовано

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ -  ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР
Фізична
терапія,
ерготерапія

(227) Фізична
терапія.
ерготерапія

120 Наказ Ns 26-л від 04.03.2021 □

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ -  ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

Стоматологія Освітньо-
професійна

(221)
Стоматологія 200 Наказ № 26-л від 04.03.2021 в

Медицина Освітньо-
професійна

(222)
Медицина 1000 Наказ Ns 26-л від 04.03.2021 в

Фармація.
промислова
фармація

Освітньо-
професійна

[(226)
Фармація.
промислова
фармація

300 Наказ Ns 26-л від 04.03.2021 □

Педіатрія Освітньо-
професійна ! (228) Педіатрія 100 Наказ Ns 26-л від 04.03.2021 в

ТРЕТІЙ (ОСВПНЬО-НАУКОВИЙ/ОСВІТНЬО-ТВОРЧИЙ) РІВЕНЬ -  ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Стоматологія Освітньо-
наукова

(221)
Стоматологія 13 Наказ Ns 26-л від 04.03.2021 в

Медицина Освітньо-
наукова

(222)
Медицина 50 Наказ № 26-л від 04.03.2021 в

Фармація.
промислова
фармація

Освітньо-
наукова

(226)
: Фармація, 
промислова 
фармація

10 Наказ Ns 26-л від 04.03.2021 в
Педіатрія Освітньо-

наукова (228) Педіатрія 10 Наказ Ns 26-л від 04.03.2021 в

2 . Розділ ХV доповнити новим пунктом 13 такого змісту:
«13. Вартість одного року навчання та за весь строк навчання для громадян 

України, які вступають до Івано-Франківського національного медичного 
університету в 2021 році становитиме:

Ступінь БАКАЛАВР

Код
спеціальності

С пеціальність
Вартість одного  
року навчання  

(грн./рік)

В артість за весь  
строк навчання  

(грн.)

227 Ф ізична терапія, ерготерапія 20000 80000

Ступінь МАГІСТР

Код
спеціальності

С пеціальність
Вартість одного  
року навчання  

(грн./рік)

В артість за весь  
строк навчання  

(грн.)

222 М едицина - вступ на 1 курс 44000 264000
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222 М едицина - вступ на 2 курс 44000 220000

221 Стоматологія - вступ на 1 курс 47000 235000

221 Стоматологія - вступ на 2 курс 47000 188000

228 П едіатрія 35000 210000

226 Ф армація, пром ислова фармація 
(денна форма) - вступ на 1 курс

33000 165000

226 Ф армація, пром ислова фармація 
(денна форма) - вступ на 2 курс

33000 132000

226 Ф армація, пром ислова фармація 
(заочна форма) - вступ на 1 курс

28000 154000

226 Ф армація, пром ислова фармація 
(заочна форма) - вступ на 2 курс

28000 126000

3. У додатку 5 текст після абзацу 130 доповнити новими абзацами такого
змісту:

«Проектна кількість місць в аспірантурі у ІФНМУ за спеціальністю 222 
Медицина становить 14 (із них для громадян України за державним 
замовленням, очна, денна форма здобуття освіти -  7; за державним замовленням 
очна, вечірня форма здобуття освіти -  3; за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб, очна, денна форма здобуття освіти -  1 ; за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб, заочна форма здобуття освіти -  2; для іноземних громадян: за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб, очна, денна форма здобуття освіти - 1). 
Проектна кількість місць в аспірантуру за спеціальністю 221 Стоматологія 
становить 3 (із них для громадян України за державним замовленням очна, денна 
форма здобуття освіти -  3). Проектна кількість місць в докторантуру для 
громадян України за державним замовленням становить -  1.

Вартість одного року навчання та за весь строк навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб в аспірантурі для громадян України становить: 
_____ - очна, денна форма здобуття освіти:_____________________________

Код
спеціальності

С пеціальність
Вартість одного 
року навчання  

(грн./рік)

Вартість за весь  
строк навчання

(гр н )

222 М едицина 42 000 168 000

- заочна форма здобуття освіти:

Код
спеціальності

С пеціальність
Вартість одного 
року навчання  

(грн./рік)

Вартість за весь  
строк навчання

(гр н )

222 М едицина 24 000 96 000
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Навчання аспірантів з числа іноземців, осіб без громадянства за один 
навчальний рік та за весь строк навчання (очна денна форма здобуття освіти): 
вартість за один рік навчання - в еквіваленті 3 200 $ СПІД; 
вартість за весь строк навчання - в еквіваленті 12 800 $ СПІД.

Відловідальний секретар 
приймальної комісії


