
Рішення  

засідання приймальної комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету від 10.02.2021 року 

 

1. Про затвердження складу предметних екзаменаційних комісій, комісій для 

проведення співбесіди, фахових атестаційних комісій.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити запропонований склад предметних екзаменаційних комісій, 

комісій для проведення співбесіди, фахових атестаційних комісій.  
2) Видати наказ «Про проведення вступних випробувань у Івано-Франківському 
національному медичному університеті в 2021 році».  
3) Головам предметних екзаменаційних комісій, комісій для проведення 

співбесіди, фахових атестаційних комісій до 26 березня 2021 року підготувати та 

подати на затвердження програми вступних випробувань з критеріями 

оцінювання відповіді вступника, тестові завдання та екзаменаційні білети. 

 

 

2. Про затвердження складу апеляційної комісії. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити запропонований склад апеляційної комісії.  

2) Видати наказ «Про затвердження складу апеляційної комісії Івано-

Франківського національного медичного університету на результати вступних 

випробувань».  

 

 

3. Про затвердження складу відбіркових комісій.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити запропонований склад відбіркових комісій. 

2) Видати наказ «Про утворення  відбіркових комісій для проведення прийому 

на навчання в 2021 році до Івано-Франківського національного медичного 

університету». 

3) Відповідальному секретарю приймальної комісії Сарапуку І.В. підготувати 

положення про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання 

громадян України в 2020 році із розподілом обов’язки між членами відбіркової 

комісії. 

4) Відповідальному секретарю приймальної комісії Сарапуку І.В. розробити 

положення про відбіркову комісію для проведення прийому на навчання 

іноземців та осіб без громадянства в 2021 році, у якому відобразити завдання і 

функції даної відбіркової комісії та персональний розподіл обов’язків кожного 

члена цієї відбіркової комісії. 

 

 

4. Про затвердження положення про відбіркову комісію для проведення прийому 

на навчання громадян України в 2021 році та про затвердження положення про 



відбіркову комісію для проведення прийому на навчання іноземців та осіб без 

громадянства в 2021 році. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити запропоноване положення про відбіркову комісію для проведення 

прийому на навчання громадян України в 2021 році із розподілом обов’язків між 

членами відбіркової комісії (додається). 

2) Затвердити запропоноване положення про відбіркову комісію для проведення 

прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства в 2021 році із 

розподілом обов’язків між членами відбіркової комісії (додається). 
 

 

5. Про зарахування на І-ий курс у 2021 році іноземних громадян. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Зарахувати студентами 1-го курсу за спеціальністю 222 Медицина 

нижчепоіменованих іноземних громадян: 

 

2) Сформувати в ЄДЕБО накази про зарахування на 1-ий курс 

вищепоіменованих іноземних громадян. 
 

 

1.  Джон Мірекл Годвін 

2.  Бедвелл Сарах Акурулі 

3.  Осіладе Рутх Олувафунмілола 

4.  Кінгслі Гуднес Акачукву 

5.  Агравал Канак 

6.  Сваруп Сінгх Санкхала 

7.  Сінгх Акхілеш 

8.  Мансі 

9.  Банаватх Картхік Наяк 

10.  Догра Шамлі 

11.  Ансарі Ікра Парвін 


