
Рейтинговий список вступників, 

рекомендованих на І-й курс  

за спеціальністю 221 Стоматологія  

за державним замовленням 

освітній ступінь – магістр 

форма здобуття освіти - денна 

____________Списки сформовані в ЄДЕБО!________  __ 
Виконання вимоги для зарахування на навчання за державним замовленням передбачає подачу 

оригіналів документів особисто вступником у приймальну комісію в термін  

із 28 липня 2021 р. до 18.00 год 02 серпня 2021 р.  

Останній термін подачі оригіналів документів - 02 серпня 2021 року о 18.00 год.  

Кількість місць за державним замовленням - 10.  

Кількість поданих оригіналів документів оновлюється щоденно станом на 17.00 год.  

Наказ про зарахування у вигляді списку зарахованих буде оприлюднено 09 серпня 2021 року.  

Під час подання оригіналів документів вступники, які рекомендовані до зарахування, обов’язково 

повинні укласти договір про навчання між Івано-Франківським національним медичним 

університетом та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх 

вступників). Для укладання даного договору обов’язкова наявність паспорта (ID-карти) одного із 

батьків (законних представників) та вступника. 
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№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

Конкурсний 

бал 

Пріоритет 

ність 

Середній бал 

додатка до 

документа про 

здобутий освітній 

(освітньо- 

кваліфікаційний) 

рівень 

Вид рекомендації 

(співбесіда, квота-1, 

квота-2, квота-3, квота-

4, загальний конкурс) 

Виконання вимог 

до зарахування 

1 Бойчук Станіслав Ярославович 199,818 1 11,1   Загальний конкурс оригінали 

 

 
2 Романюк Станіслав Васильович 197,166 1 10,6 Загальний конкурс оригінали 

3 Деркач Микола Ігорович 197,064 2 10,6 Загальний конкурс оригінали 

4 Гапій Софія Романівна 196,044 3 10,9 Загальний конкурс  

5 Кузава Каріна Ігорівна 195,699 1 11,4 Загальний конкурс оригінали 

6 Коваленко Анна Вікторівна 195,636 1 10,4 Загальний конкурс оригінали 

7 Худин Роман Зіновійович 195,491 1 11,1 Загальний конкурс оригінали 

8 Савельєва Дар`я Юріївна 195,432 1 11,6 Загальний конкурс оригінали 

9 Слободян Любов Іванівна 195,432 1 11,2 Загальний конкурс оригінали 

10 Лещенко Владислав Олександрович 195,024 4 11,1 Загальний конкурс оригінали 


