
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Івано-Франківський  національний  медичний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

(населений пункт)

від «02» вересня 2021 року №394-c

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Івано-Франківський національний медичний 
університет у 2021 році та рішення приймальної комісії від «02» вересня 2021 
року, протокол №29,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «03» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Микола РОЖКО
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство охорони здоров`я України
Івано-Франківський 
національний медичний 

університет
Додаток до наказу від «02»  вересня 2021 року 

№ 394-c

226 Фармація, промислова фармація Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 10260479 875534

Ангелова Гергана Хрістова 013117 C-21 10.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Фармація, 
промислова 
фармація

13,000

2 10260495 875534

Арбова Вікторія 
Стефанкова

2233817 B-01 29.06.2001 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Фармація, 
промислова 
фармація

12,000

3 10260489 875534

Дімітрова Зорніца Любенова 024812 A-03 27.06.2003 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Фармація, 
промислова 
фармація

11,000

1



4 10260467 875534

Дойков Драгомір Петров 060215 A-15 16.06.2015 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Фармація, 
промислова 
фармація

11,000

5 10260485 875534

Костадінова Деніца Личезарова 000301 A-2000 26.06.2000 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Фармація, 
промислова 
фармація

11,000

6 10260472 875534

Кулєва Каріна Йорданова 051675 C-21 14.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Фармація, 
промислова 
фармація

12,000

2


