
 

ДО  УВАГИ 

СТУДЕНТІВ  1-6  КУРСІВ  ВСІХ  ФАКУЛЬТЕТІВ! 

 

Початок занять 3 вересня-(8 год.45 хв.). 

Заняття проводитимуться за розкладом 

понеділка першого тижня. 

 

              Деканати 



31 серпня    10:00  
(п’ятниця)  

 

На площі перед входом  

в морфологічний корпус відбудеться 

посвята зарахованих в студенти  

ВНМУ ім. М.І. Пирогова  
Запрошуються викладачі, студенти, батьки 

студентів, представники медичної 

громадськості 

  Ректорат 



До   відома   студентів 

 контрактної   форми   підготовки! 
 

З   7 вересня особи, які не виконали 

 умов контрактів, 

до занять не будуть допущені 
        

    

 Деканати 

 

 



ДО  УВАГИ 

СТУДЕНТІВ  УНІВЕРСИТЕТУ 

Ліквідація на кафедрах академічної 

заборгованості за підсумками весняної  

сесії призначена на 

 

29 - 30-31 серпня з 10:00. 
        

    
 Деканати 

 



ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ПОСЕЛЕННЯ ЗАРАХОВАНИХ ПЕРШОКУРСНИКІВ В ГУРТОЖИТКИ. 

Поселення студентів першокурсників, кому з них виділені місця в 

гуртожитках (див. окремий список), здійснюватиметься з 27 серпня (з 10.00) 

ОРДЕРИ НА ПОСЕЛЕННЯ ВИДАВАТИМУТЬСЯ: 

Першокурсникам спеціальностей: медицина, педіатрія, медична 

психологія –   в вестибюлі гуртожитку №1 (вул. Блока, 32) 

Фармація, промислова фармація – в деканаті фармацевтичного 

факультету (новий учбовий корпус, 6 поверх) 

Стоматологія – в кімнаті студ. ради гуртожитку №3 (вул. Блока, 30) 

 Списки зарахованих першокурсників, кому з них виділені місця в 

гуртожитках будуть вивішені на дошках оголошень. Студентам, кому 

виділені місця в гуртожитках перед приїздом на навчання необхідно 

заздалегідь знятись з реєстрації (виписатись). 

Студентам –першокурсникам, які проживають в найманих кімнатах, 

чи в приватних гуртожитках зніматись з реєстраційного обліку не 

потрібно. 

              Деканати, профком. 



ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОСЕЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ІІ – VI  курсів в гуртожитки 

 
1. Поселення студентів ІІ-VI курсів в гуртожитки здійснюватиметься з 27 серпня       

по 31 серпня згідно ухвалених списків. 

 

2. Ордери на поселення студентам видаватимуть: 

 

 ІІ, ІІІ курси медичних факультетів №1 і №2, IV-VІ курси медичного факультету 

№2 – в вестибюлі гуртожитку №1 

 

  ІV- V курси медичного факультету №1 – в кімнаті студради гуртожитку №4. 

 

  VІ курс медичного факультету №1 – в вестибюлі гуртожитку №6. 

 

  ІІ - V курси стоматологічного факультету – в кімнаті студради гуртожитку №3 

 

  ІІ - V курси фармацевтичного факультету – в деканаті фарм. факультету (новий 

корпус, 6 поверх) 

                Деканати 


