
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 №612

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 2 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 11 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 
№ 612

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 11651477 111808
9

Баштовенко Софія Андріївна 057619 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0427501 Початкова освіта 141,000

2 11651974 111808
9

Гук Василина Іванівна 016109 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0038898 Початкова освіта 140,000

3 11657353 111808
9

Максимів Лілія Василівна 030161 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0342430 Початкова освіта 159,000

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 
№ 612

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література 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 11652839 111829
4

Глодова Марина Василівна 089455 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0207933 Середня освіта 
(англійська мова 
і література)

138,000

2



               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 
№ 612

016 Спеціальна освіта/016.01 Логопедія 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 11657166 111830
0

Славінська Богдана Володимирівна 001109 E21 12.02.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0491738 Спеціальна 
освіта

156,500

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 
№ 612

022 Дизайн/022.01 Графічний дизайн 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 11652454 111831
4

Кручкевич Аліна Тарасівна 030521 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0094231 Графічний 
дизайн

146,500

2 11653029 111831
4

Шкварилюк Анастасія Володимирівна 009162 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0155942 Графічний 
дизайн

153,500

4



               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 
№ 612

026 Сценічне мистецтво 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 11653178 111830
7

Баранюк Богдан Григорович 067903 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0372254 Сценічне 
мистецтво

147,500

5



               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 
№ 612

121 Інженерія програмного забезпечення 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 11654289 111860
0

Іванюк Богдан Андрійович 073990 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0481458 Інженерія 
програмного 
забезпечення

141,500

6



               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 
№ 612

205 Лісове господарство 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 11654019 111858
2

Зазуляк Василь Миколайвич 005800 BE 18.06.2000 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0481096 Лісове 
господарство

140,000

7



               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 
№ 612

227 Фізична терапія, ерготерапія 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 11649010 111734
5

Китайгородська Оксана Миколаївна 45671915 PH 29.06.2013 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0491848 Фізична терапія, 
ерготерапія

140,500

2 11647827 111734
5

Матвіїшин Олеся Василівна 061537 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0208110 Фізична терапія, 
ерготерапія

124,000

8



               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 
№ 612

231 Соціальна робота 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 11656263 111950
3

Івасів Тетяна Олександрівна 23181853 BC 27.06.2003 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0493058 Соціальна 
робота

138,500

9



               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 
№ 612

241 Готельно-ресторанна справа 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 11649223 111735
0

Перегінець Тарас Олегович 004314 E16 31.01.2016 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0490848 Готельно-
ресторанна 
справа

141,500

2 11647592 111735
0

Шиманська Марта Миколаївна 068613 E22 29.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0245686 Готельно-
ресторанна 
справа

131,500
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               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 
№ 612

281 Публічне управління та 
адміністрування 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 11651427 111808
1

Ожанська Юлія Борисівна 39618713 TE 30.06.2010 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0475713 Публічне 
управління та 
адміністрування

159,000
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