
1 Бодак Ангеліна Василівна 04.04.2003 181.560 8,6

2 Івасюк Крістіна Костянтинівна 27.03.2003 180.336 11,4

3 Мигович Вікторія Володимирівна 09.05.2004 180.197 10,2
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Рейтинговий список вступників для надання рекомендації 

до зарахування на І-й курс на основі повної загальної 

середньої освіти

за спеціальністю 228 Педіатрія (денна форма здобуття 

освіти) - відкрита конкурсна пропозиція 

за кошти фізичних, юридичних осіб 

ступінь вищої освіти – магістр

Списки сформовані в ЄДЕБО!

Виконання вимоги для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб передбачає подачу оригіналів документів особисто вступником у 

приймальну комісію до 17.00 год 11 серпня 2021 р.

Останній термін подачі оригіналів документів - 11 серпня 2021 року о 17.00 год.

Кількість місць за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб - 60.

Кількість поданих оригіналів документів оновлюється щоденно станом на 17.00 год.

Під час подання оригіналів документів вступники 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. 

Наказ про зарахування у вигляді списку зарахованих буде оприлюднено не пізніше 13 

серпня 2021 року.
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4 Лучко Вікторія Вікторівна 24.11.2003 179.724 10,4

5 Рацюк Аліна Романівна 24.06.2004 178.949 10,5

6 Мельник Яна Русланівна 05.07.2004 176.556 11 ОРИГІНАЛИ

7 Лазарович Христина Петрівна 14.05.2004 174.114 10,7

8 Осінська Яна-Марія Анатоліївна 25.08.2004 169.524 10,7

9 Гмир Мирослава Сергіївна 23.08.2004 169.422 10,4

10 Чорній Діана Сергіївна 11.01.2004 169.116 11,7

11 Литвинюк Анастасія Сергіївна 18.08.2004 156.978 10,3
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