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Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 

13.02.2019 № 179 Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у 

закладах вищої освіти внести такі зміни до Положення про Приймальну 

комісію Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника”, затвердженого Вченою 

радою ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника” (Протокол від “27” грудня 2018 року № 12) і введеного в дію 
наказом ректора від “27” грудня 2018 року, № 847: 

1. Замінити у Додатку 6 форми заяв № Н-1.01.1.1, № Н-1.01.1.2, 

№ Н-1.01.3.1 і додати форму заяви № Н-1.01.4.1, виклавши цей додаток у 

новій редакції (Додаток 6 додається).  
2. Замінити у Додатку 7 форму журналу реєстрації вступників № Н-

2.01, виклавши цей додаток у новій редакції (Додаток 7 додається). 

3. Замінити у Додатку 10 форму Наказу про зарахування на 
навчання № Н-1.03.1, виклавши цей додаток у новій редакції (Додаток 10 

додається). 

4. Замінити у Додатку 11 форму Додатку до наказу про зарахування 

на навчання № Н-1.03.2, виклавши цей додаток у новій редакції (Додаток 11 
додається).  
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Додаток 6 
до Положення про Приймальну комісію 
Державного вищого навчального закладу 

“Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника” 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 
 

Форма № Н-1.01.1.1 

Пріоритетність ______           Першочерговий 

вступ  

Керівнику 

____________________________________________________________________________________________ 
(найменування закладу вищої освіти) 

вступника 
____________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
ЗАЯВА 

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за ___________________ формою 

здобуття освіти 
(денна, заочна (дистанційна), вечірня) 

для здобуття ступеня _____________________________________________ на основі повної загальної 

середньої освіти, 
(молодший бакалавр, бакалавр, магістр) 

конкурсна пропозиція 

__________________________________________________________________________, 
(назва конкурсної пропозиції державною мовою) 

спеціальність 

_________________________________________________________________________________ 
(код та найменування спеціальності, спеціалізації спеціальностей 014, 015, 035, 275)

 

 Претендую на участь у конкурсі на місце за кошти державного або регіонального бюджету і на участь у 
конкурсі на місце за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією 

конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету. 

 Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця за кошти державного або 

регіонального бюджету. 

 

Про себе повідомляю: 

Відповідний ступінь вищої освіти за бюджетні кошти: ніколи не здобувався ; вже здобутий раніше ;  

вже здобувався раніше (навчання не завершено)  

Закінчив(ла) 
__________________________________________________________________________________________ 

(повне найменування закладу освіти, рік закінчення) 

_____________________________________________________. Іноземна мова, яку вивчав(ла) 

_____________________ 

№ 
з/п Конкурсний предмет Рік Бал № 

з/п Складова конкурсного бала Бал 

1 

 

20___  

4 Середній бал документа про повну 

загальну середню освіту (з округленням до 
0,1)  
за 12-бальною шкалою 

 

2  20___  5 Бал за успішне закінчення підготовчих 

курсів за 200-бальною шкалою 
 

3  20___  
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Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти: 

користуюсь ; не користуюсь  

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів: користуюсь ; не користуюсь  

Зареєстрований у сільському населеному пункті і здобув повну загальну середню освіту в закладі освіти, що 

знаходиться на території сіл, у рік вступу: так ; ні  

Призер (особа, нагороджена дипломом І – ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 

року з базових предметів та/або призер III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів Малої академії наук України 2019 року: так ; ні  

Призер Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для професійної орієнтації: так ; ні  

Якщо так, прошу нарахувати додаткові ______ бали(ів) з 

___________________________________________________ 
         (назва конкурсного предмета ЗНО) 

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую ; не потребую . Стать: чоловіча ; жіноча  

Громадянство: Україна ; інша країна: 

___________________________________________________________________ 

Дата і місце народження: 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_________ 

 

Місце проживання: вулиця___________________, будинок ____, квартира ____, місто/селище/село 
______________, район____________________, область _____________________, індекс__________, 

домашній, мобільний телефони __________________________________________________________, електронна 

пошта _______________________________ 

Додаткова інформація: 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_________ 

_____________________________________________________________________________________________

_________ 

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про спеціальні умови 
зарахування, здобуту раніше освіту, проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для 

скасування наказу про моє зарахування до числа студентів. 

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію напряму підготовки / спеціальності / 

освітньої програми ознайомлений(а). 

Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та отримання 

освітніх послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також інформації, що 

стосується участі в конкурсному відборі для інформування громадськості про перебіг вступної кампанії до 

закладів освіти, здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних. 

 

«_____» _________________ 20___ року    _______________________________ 
(підпис) 

 
Примітки: 

1. Ця форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до 

закладу освіти для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, 

фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої 

освіти. Форму заповнює вступник і особисто подає в електронній формі. Вступники, які 

мають спеціальні умови для участі у конкурсному відборі або право на зарахування за 

квотою і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі до 

приймальної комісії закладу вищої освіти. 

2. Заяви, отримані в електронній формі, мають бути роздруковані в приймальній 

комісії і особисто підписані та доповнені вступником під час подання оригіналів 

документів. 
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3. У поле «Додаткова інформація» можуть вноситися додаткові дані про 

вступника, включаючи назви та реквізити документів, які є підставою для вступу за 

співбесідою, іспитами, квотами, а також для першочергового зарахування. 

У поле також вноситься інформація щодо: 

наявності права на повторне безоплатне здобуття вищої освіти;  

наявності права на зарахування по 200 балів з двох вступних випробувань як члену 

збірних команд України, що брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких 

визначено Міністерством освіти і науки України, учаснику Олімпійських, 

Паралімпійських і Дефлімпійських ігор; 

наявності права на зарахування додаткових 10 балів для призерів та переможців 

чемпіонату Європи та чемпіонату Світу (у тому числі серед школярів), всесвітньої 

Гімназіади, переможців чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) у разі вступу 

на навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична 

культура і спорт». 

4. Формат бланка – А4 (210297 мм), 1 або 2 сторінки. 

 

 

Генеральний директор  

директорату вищої освіти 

і освіти дорослих 

 

 

О. І. Шаров 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 
 

Форма № Н-1.01.1.2 
 

  Першочерговий 

вступ  

Керівнику 

__________________________________________________________________________________________ 
(найменування закладу вищої освіти) 

вступника 

__________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

ЗАЯВА 
Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за _________________ формою 

здобуття освіти 
                                                                                                         (денна, заочна (дистанційна), вечірня)

 

для здобуття ступеня 

_________________________________________________________________________________ 
(бакалавр або магістр) 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

конкурсна пропозиція 

_________________________________________________________________________, 
(назва конкурсної пропозиції державною мовою) 

спеціальність/напрям 

_________________________________________________________________________, 
(код та найменування спеціальності, спеціалізації спеціальностей 014, 015, 035, 275)

 

_____________________________________________________________________________________
_____ 

(назва спеціалізації та/або освітньої програми державною мовою)
 

 Претендую на участь у конкурсі на місця за кошти державного або регіонального бюджету і на участь у 

конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією 

конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету. 

 Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця за кошти державного або 

регіонального бюджету. 

Про себе повідомляю: 

Відповідний ступінь вищої освіти за бюджетні кошти: ніколи не здобувався ; вже здобутий раніше ;  

вже здобувався раніше (навчання не завершено)  

Закінчив(ла) 

_________________________________________________________________________________________ 
(повне найменування закладу освіти, рік закінчення) 

_____________________________________________________. Іноземна мова, яку вивчав(ла) 

____________________ 

№ 
з/п 

Конкурсний предмет* Рік Бал 
№ 
з/п 

Складова конкурсного бала Бал 

1 Українська мова і література 20___  2 Середній бал додатка до диплома  

*Для спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую ; не потребую . Стать: чоловіча ; жіноча  
Громадянство: Україна ; інша країна: 

_________________________________________________________________ 

Дата і місце народження: 
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______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_______ 

Місце проживання: вулиця___________________, будинок ____, квартира ____, місто/селище/село 

______________, район____________________, область _____________________, індекс__________, 

домашній, мобільний телефони _________________________________________________________, електронна 

пошта ______________________________ 

Додаткова інформація: 
________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________________________

_______ 
Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про спеціальні умови зарахування, 

здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про моє зарахування до числа студентів. 
З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію напряму підготовки / спеціальності / освітньої 

програми ознайомлений(а). 

Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та отримання освітніх 

послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також інформації, що стосується участі в 
конкурсному відборі для інформування громадськості про перебіг вступної кампанії до закладів освіти, здійснюється 

відповідно до законодавства про захист персональних даних. 
 

«_____» __________________ 20___ року    

 _______________________________ 
(підпис) 

 

Примітки: 

1. Ця форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до 

закладу освіти для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або 

ветеринарного спрямувань) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста. Форму заповнює вступник і особисто подає у паперовій формі до 

приймальної комісії закладу вищої освіти. 

2. У поле «Додаткова інформація» можуть вноситися додаткові дані про 

вступника, включаючи назви та реквізити документів, які є підставою для вступу за 

співбесідою або для першочергового зарахування. У поле також вноситься інформація про 

наявність права на повторне безоплатне здобуття ступеня вищої освіти. 

3. Заклад вищої освіти в Правилах прийому може передбачати встановлення 

локальних пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше освітнього ступеня або 

освітньо-кваліфікаційного рівня (в такому разі поле «Пріоритетність» може бути додане 

до форми заяви). 

4. Формат бланка – А4 (210297 мм), 1 або 2 сторінки. 

 

 
 
Генеральний директор  

директорату вищої освіти 

і освіти дорослих 

 

О. І. Шаров 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 
 

Форма № Н-1.01.3.1 
 

Пріоритетність ______ 
 

Керівнику 

____________________________________________________________________________________________ 
(найменування закладу вищої освіти) 

вступника 

____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 
ЗАЯВА 

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за __________________ формою 

здобуття освіти 
(денна, заочна (дистанційна), вечірня) 

для здобуття ступеня 

___________________________________________________________________________, 
(бакалавр, магістр) 

конкурсна пропозиція 

__________________________________________________________________________, 
(назва конкурсної пропозиції державною мовою) 

спеціальність 

_________________________________________________________________________________, 
(код та найменування спеціальності, спеціалізації спеціальностей 014, 015, 035, 275)

 
на основі 

_____________________________________________________________________________________________ 
(назва освітнього / освітньо-кваліфікаційного рівня / ступеня) 

 Претендую на участь у конкурсі на місця за кошти державного або регіонального бюджету і на участь у 

конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією 
конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету. 

 Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця за кошти державного або 

регіонального бюджету. 

Про себе повідомляю: 

Відповідний ступінь вищої освіти за бюджетні кошти: ніколи не здобувався ; вже здобутий раніше ; вже 

здобувався раніше (навчання не завершено)  

Закінчив(ла) 
________________________________________________________________________________________ 

(повне найменування закладу освіти, рік закінчення, назва спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) 

_____________________________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________. Іноземна мова, яку вивчав(ла) 

___________________ 

 

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти: 

користуюсь ; не користуюсь  

Середній бал додатка до документа про раніше здобуту освіту __________________ 

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую ; не потребую . Стать: чоловіча ; жіноча  

Громадянство: Україна ; інша країна: 

___________________________________________________________________ 



 

9 

 

Дата і місце народження: 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_________ 
 

Місце проживання: вулиця___________________, будинок ____, квартира ____, місто/селище/село 

________________, 

район______________________, область ______________________, індекс__________, домашній, мобільний 

телефони ________________________, електронна пошта ____________________ 

Додаткова інформація: 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_________ 

_____________________________________________________________________________________________

_________ 
 

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про спеціальні умови зарахування, 

здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про моє зарахування до числа студентів. 

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію напряму підготовки / спеціальності / освітньої 

програми ознайомлений(а). 
Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та отримання освітніх 

послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також інформації, що стосується участі в 

конкурсному відборі для інформування громадськості про перебіг вступної кампанії до закладів освіти, здійснюється 

відповідно до законодавства про захист персональних даних. 

 

«_____» _________________ 20___ року    

 _______________________________ 

         (підпис) 

 

Примітки: 

1. Ця форма використовується для допуску до участі в конкурсі для здобуття 

вищої освіти за ступенем бакалавра, магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, 

магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та на основі повної загальної 

середньої освіти (для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або 

здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план). Форму заповнює вступник і особисто подає до приймальної комісії 

закладу вищої освіти. 

2. Поле «Пріоритетність» заповнюють вступники, що подають документи для 

здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне 

право» на місця за кошти державного або регіонального бюджету за денною або заочною 

формою здобуття освіти. Заклад вищої освіти в Правилах прийому може передбачати 

встановлення локальних пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше 

освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня. 

3. У поле «Додаткова інформація» можуть вноситися додаткові дані про 

вступника, в тому числі інформація щодо наявності права на повторне безоплатне 

здобуття вищої освіти. 

4. Формат бланка – А4 (210297 мм), 1 або 2 сторінки. 

 
 

 
Генеральний директор  

директорату вищої освіти 

і освіти дорослих 

 

О. І. Шаров 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 
 

Форма № Н-1.01.4.1 
 

Керівнику 

____________________________________________________________________________________________ 
(найменування закладу вищої освіти) 

вступника 

____________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

ЗАЯВА 
Прошу допустити мене до складання 

 Єдиного фахового вступного випробування з права та тесту загальних правничих компетентностей 

 Єдиного вступного іспиту з іноземної мови:____________________________________________________  
(англійська, німецька, французька, іспанська) 

 

для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра, 

 

конкурсна пропозиція 

__________________________________________________________________________________ 
 

на основі 

_____________________________________________________________________________________________ 
(назва освітнього/освітньо-кваліфікаційного рівня/ступеня) 

Про себе повідомляю: 

Закінчив(ла)/Закінчую 

_________________________________________________________________________________ 
                            (повне найменування закладу освіти, рік закінчення, назва спеціальності / напряму підготовки)  

_____________________________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________. Іноземна мова, яку вивчав(ла) 

___________________ 

 

 

Громадянство: Україна ; інша країна: 

___________________________________________________________________ 

Місце проживання: вулиця___________________, будинок ____, квартира ____, місто/селище/село 

________________, 

район______________________, область ______________________, індекс__________, домашній, мобільний 

телефони ________________________, електронна пошта _________________________ 

 
Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та отримання 

освітніх послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також інформації, що 

стосується участі в конкурсному відборі для інформування громадськості про перебіг вступної кампанії до 

закладів освіти, здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних. 

 

«_____» _________________ 20___ року    

 _______________________________ 

                  (підпис) 

 
Примітка. 
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Ця форма використовується для допуску до участі в конкурсі для здобуття вищої освіти за ступенем 

бакалавра, магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста та на основі повної загальної середньої освіти (для осіб, які здобули раніше такий самий або 

вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план). Форму заповнює вступник і особисто подає до приймальної комісії 

закладу вищої освіти. 

 
Генеральний директор директорату  

вищої освіти і освіти дорослих 

 

О. І. Шаров 
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Додаток 7 
до Положення про Приймальну комісію 
Державного вищого навчального закладу 

“Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 
 

 

Форма № Н-2.01 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(найменування закладу вищої освіти) 

Форма здобуття освіти 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(денна, вечірня, заочна (дистанційна)) 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації вступників у 20__ р. 

  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(найменування інституту, факультету, відділення) 

Конкурсна пропозиція _____________________________________________________________________________________________________  
(назва конкурсної пропозиції державною мовою)

 

Ступінь вищої освіти / освітньо-кваліфікаційний рівень ____________________________________________________________________ 
(молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії)
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Примітки: 

1. Ця форма використовується для реєстрації основних відомостей про вступників відповідно до поданих 

документів. Аркуші журналу нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою закладу вищої освіти і 
підписуються головою та відповідальним секретарем приймальної (відбіркової) комісії. Для кожної конкурсної 

пропозиції ведеться окремий журнал. 

2. У разі наявності в журналі виправлень, закреслень та пропусків рядків зазначається відповідна примітка, яку 
візує відповідальний секретар приймальної комісії та скріплює печаткою приймальної комісії закладу вищої освіти. 

3. Журнал реєстрації може містити поля, що відображають додаткові дані про вступника.  

4. Назви інституту, факультету, відділення заповнюються за потреби. 

5. Формат бланка – А3 (297420 мм) або А4 (210297 мм) в альбомному виконанні. 
 

 

 
Генеральний директор директорату  

вищої освіти і освіти дорослих 

 

О. І. Шаров 
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Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Стать 

(чол./жін.)  

Дата 

народження 

Номер, серія, дата видачі та тип документа про здобутий 

рівень/ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень,  

середній бал документа про освіту 

Пріори-

тетність 

заяви 

Подані результати 

зовнішнього незалежного 

оцінювання (номер 

сертифіката та рік його 

видачі, предмети, бали) 

Причини, з яких 

вступникові 

відмовлено в 

участі у конкурсі 

та зарахуванні на 

навчання 

Підпис 

вступника 

про 

одержання 

повернених 

документів 

або відмітка 

про їх 

повернення 

(номер 

поштової 

квитанції) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Додаток 10 
до Положення про Приймальну комісію 

Державного вищого навчального закладу 

“Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника”  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 
і науки України 

13лютого 2019 року № 179 

 

Форма № Н-1.03.1 

 
____________________________________________________________________________ 

(найменування закладу вищої освіти) 
 

НАКАЗ 
_______________ 

(населений пункт) 
 

від « ____» ____________ 20____ року     №______ 

 
Про зарахування на навчання 

 

На підставі Правил прийому до ______________________________________ 
(найменування закладу вищої освіти) 

_________________________________________________________________ 
у 20__ році та рішення приймальної комісії від «___» _________ 20__ року, 

протокол №_____ 

 

НАКАЗУЮ: 

Зарахувати з «___» ____________ 20__ року студентами (курсантами) ___ курсу 

денної (вечірньої, заочної, дистанційної) форми здобуття освіти за спеціальностями 

(спеціалізаціями)/напрямами за кошти державного (регіонального) бюджету (за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб) згідно з додатком. 

Додаток: на ____ арк. 
 

 

Ректор (директор) ___________________   __________________________ 
(підпис)                                 (прізвище, ім’я, по батькові) 
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Примітки: 

 

1. Ця форма використовується для контролю за правильністю зарахування до закладів 

вищої освіти і поширюється на всі заклади вищої освіти України незалежно від підпорядкування 

та форми власності. Додаток до наказу про зарахування вступників до закладу вищої освіти 

формується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.  

2. Додатки до наказів про зарахування вступників на денну, вечірню, заочну та 

дистанційну форми здобуття освіти заповнюються окремо. 

3. Дата зарахування, зазначена у наказі, має відповідати даті початку навчання, яка 

зазначається у відповідній конкурсній пропозиції в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти. 

 

 
Генеральний директор  

директорату вищої освіти 

і освіти дорослих 

 

О. І. Шаров 
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Додаток 11 
до Положення  про Приймальну комісію 

Державного вищого навчального 

закладу “Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника”  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 
 

Форма № Н-1.03.2 

 

Додаток до наказу про зарахування на навчання 

Підпорядкування Найменування закладу освіти 
Додаток до наказу від ______________ 

№ __________________ 

код та назва 

спеціальності 

(спеціалізації)/напряму 

форма власності (державна, 

комунальна, приватна) 

ступінь вищої освіти/освітньо-

кваліфікаційний рівень (молодший 

спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, 
магістр) 

форма здобуття 

освіти (денна, 

вечірня, заочна, 
дистанційна) 

фінансування (за кошти 

державного/регіонального 

бюджету; за кошти фізичних, 
юридичних осіб) 

№
 з

ая
в
и

 в
 

Є
Д

Е
Б

О
 

прізвище ім’я по батькові 

номер, серія, дата видачі та тип 

документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень/ступінь, на 

основі якого відбувається вступ 

номери 

сертифікатів ЗНО 

назва спеціалізацій, 

освітніх програм в 

межах спеціальності 

к
о
н

к
у
р
сн

и
й

 

б
ал

 

        

 

Генеральний директор директорату  

вищої освіти і освіти дорослих 

 

О. І. Шаров 
 


