
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 «28» листопада 2022 року №687

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Коломийський навчально-науковий інститут 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у 2022 році 
та рішення приймальної комісії від «28» листопада 2022 року, протокол №35,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «29» листопада 2022 року студентами 3 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Т.в.о. ректора Сергій ШАРИН
(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

Коломийський 
навчально-науковий 

інститут 
Прикарпатського 
національного 
університету імені 
Василя Стефаника

Додаток до наказу від «28»  листопада 2022 року 
№ 687

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

юридичних осіб
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зовнішнього незалежного 
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1 11669943 112229
4

Гломба Андрій Валерійович 164387 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Середня освіта 
(фізична 
культура)

130,000

2 11668320 112229
4

Мельничук Олесь Ігорович 026955 C18 22.06.2018 
Диплом спеціаліста

Середня освіта 
(фізична 
культура)

120,000

1



3 11668338 112229
4

Мельничук Роман Ігорович 39060105 BA 18.06.2010 
Диплом спеціаліста

Середня освіта 
(фізична 
культура)

125,000

2


