
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Прикарпатський  національний  університет  імені  Василя  Стефаника 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

(населений пункт)

від «31» жовтня 2022 року №611

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника у 2022 році та рішення приймальної комісії від «31» 
жовтня 2022 року, протокол №34,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» листопада 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Ректор Ігор ЦЕПЕНДА
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника

Додаток до наказу від «31»  жовтня 2022 року 
№ 611

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11646472 111714
6

Данків Ліля Вікторівна 062629 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0019701 Початкова освіта 158,500

2 11648255 111714
6

Капустянник Богдана Ігорівна 062598 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0334320 Початкова освіта 138,000

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника

Додаток до наказу від «31»  жовтня 2022 року 
№ 611

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11647185 111734
4

Гавриш Дмитро Іванович 42288424 BA 25.05.2012 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0492796 Середня освіта 
(фізична 
культура)

143,000

2 11647722 111734
4

Іванишин Ярослав Васильович 23140582 BA 29.06.2003 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0489242 Середня освіта 
(фізична 
культура)

152,500

3 11654397 111734
4

Крупа Іван Дмитрович 002626 BE 21.06.1997 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0490822 Середня освіта 
(фізична 
культура)

143,000

2



4 11652400 111734
4

Узельман Крістіна Андріївна 014844 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0365714 Середня освіта 
(фізична 
культура)

127,000

5 11655575 111734
4

Циполович Максим Олегович 076503 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0178930 Середня освіта 
(фізична 
культура)

129,500

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника

Додаток до наказу від «31»  жовтня 2022 року 
№ 611

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11648339 111724
3

Микитин Станіслав Васильович 034795 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0491181 Облік і 
оподаткування

141,500

4


