
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 «24» січня 2022 року №31-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Івано-Франківський національний медичний 
університет у 2022 році та рішення приймальної комісії від «24» січня 2022 року, 
протокол №4,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «25» січня 2022 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) 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
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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 «24»  січня 2022 року 

№ 31-с
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юридичних осіб
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1

Атіф Мохаммад 0877769 SSCE/2020/ 
13.07.2020 Свідоцтво про 
здобуття повної загальної 
середньої освіти

Медицина

2

Верма Бхавядіп 1242834 SSCE/2020/ 
13.07.2020 Свідоцтво про 
здобуття повної загальної 
середньої освіти

Медицина

3

Заіді Мохаммад 70079953 BP 24.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медицина

1



4

Іммануел Селін Светха 26755110 HSS 19.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медицина

5

Каруна Харішана 26755163 HSS 19.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медицина

6

Кумар Правін 237574 SSCE/2014/ 28.05.2014 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медицина

7

Прасад Пратік 
Сунілкумар

204060086 CH 16.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медицина

8
Прінс Аюш Кумар 0028741 30.03.2019 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 
середньої освіти

Медицина

9

Тегта Ааіша 0835852 SSCE/2020/ 
13.07.2020 Свідоцтво про 
здобуття повної загальної 
середньої освіти

Медицина

10

Шарма Варша 0663636 SSCE/2016/ 
21.05.2016 Свідоцтво про 
здобуття повної загальної 
середньої освіти

Медицина

2


