
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 «23» лютого 2022 року №65-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Івано-Франківський національний медичний 
університет у 2022 році та рішення приймальної комісії від «23» лютого 2022 року, 
протокол №12,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «24» лютого 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
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 «23»  лютого 2022 року 

№ 65-с
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1

- Чхаві 1127679 SSCE/2021/ 
30.07.2021 Свідоцтво про 
здобуття повної загальної 
середньої освіти

Медицина 13,000

2
- Шубхам Бісвас 1113238 29.04.2018 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 
середньої освіти

Медицина 13,000

3

Джаяраман 
Арумугам

Срірам 26561046 HSS 01.05.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медицина 13,000

1



4

Дхашнамуртхі Анбуселван 26595766 HSS 01.05.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медицина 13,000

5

Нагдеве Харшвардхан 0066090 SSCE/2020/ 
13.07.2020 Свідоцтво про 
здобуття повної загальної 
середньої освіти

Медицина 14,000

6

Путхіредді Сраван Кумар 188724 T 12.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медицина 14,000

7

Саєєд Фаізаан Хур 255031 A/20 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медицина 13,000

8

Сангалам Чаітханя 977219212542 GA 23.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медицина 13,000

9

Саттар Анам 19/035889 11.05.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Медицина 14,000

2


