
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 «01» серпня 2022 року №363

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ "Івано-
Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «01» серпня 
2022 року, протокол №8,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 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 2 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

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Івано-Франківський 
фаховий коледж 
Прикарпатського 
національного 
університету імені 
Василя Стефаника"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2022 року 
№ 363

012 Дошкільна освіта Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10312452 996480
Грегірчак Ангеліна Василівна 53404799 AK 20.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дошкільна 
освіта

0,000

2 10407232 996480
Керкуш Ольвія Володимирівна 53004437 BA 14.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дошкільна 
освіта

163,000

1



3 10418511 996480
Палій Іванна Мирославівна 53007715 BA 10.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дошкільна 
освіта

166,000

4 10363343 996480
Прімачова Марина Олегівна 53028329 BA 17.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дошкільна 
освіта

166,000

5 10307933 996480
Солтис Наталія Романівна 53030121 BA 14.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дошкільна 
освіта

0,000

2


