
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 «14» вересня 2022 року №477

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 «14» вересня 2022 року, протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» 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 8 арк.

Т.в.о. ректора Валентина ЯКУБІВ
(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 «14»  вересня 2022 року 
№ 477

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 10627940 967426

Василик Аліна Романівна 53019445 BA 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0202106 Початкова освіта 137,955

2 11360715 967426

Назарійчук Віталій Іванович 53019246 BA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0238975 Початкова освіта 138,200

1
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               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 «14»  вересня 2022 року 
№ 477

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 11172075 108493
7

Кухарчук Анна Олександрівна 53172342 PH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Початкова освіта 0,000

2 11393654 108493
7

Саманів Василь Васильович 32828190 BA 30.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Початкова освіта 0,000

2



3 11391905 108493
7

Саманів Назарій Васильович 35114046 BA 30.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Початкова освіта 0,000

3
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               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 «14»  вересня 2022 року 
№ 477

014 Середня освіта/014.01 Українська 
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 10502234 966839

Батовський Євгеній Ігорович 52399992 BA 18.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0213504 Середня освіта 
(українська мова 
і література)

127,500

4
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               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 «14»  вересня 2022 року 
№ 477

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 10474897 108509
1

Валовський Роман Романович 48515763 BA 30.06.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта 
(фізична 
культура)

0,000

2 10582755 108509
1

Венгренюк Максим Віталійович 51349313 BA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Середня освіта 
(фізична 
культура)

0,000

5



3 10833176 108509
1

Вишневський Андрій Сергійович 53012766 BA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Середня освіта 
(фізична 
культура)

0,000

4 10500081 108509
1

Гушул Андрій Степанович 37924860 BA 29.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта 
(фізична 
культура)

0,000

5 10923317 108509
1

Жидак Остап Ігорович 53573549 BA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Середня освіта 
(фізична 
культура)

0,000

6 11070067 108509
1

Іванішак Любомир Романович 49131433 BA 30.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта 
(фізична 
культура)

0,000

7 10499823 108509
1

Олексюк Василь Миколайович 46259072 BA 31.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта 
(фізична 
культура)

0,000

8 10488788 108509
1

Олексюк Ярема Миколайович 49456163 BA 24.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта 
(фізична 
культура)

0,000

9 11267854 108509
1

Пульковський Юрій Михайлович 50210848 BA 27.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта 
(фізична 
культура)

0,000

10 10704129 108509
1

Стемпель Юрій Сергійович 51875703 BA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Середня освіта 
(фізична 
культура)

0,000

11 11260936 108509
1

Явдошняк Василь Васильович 50928611 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Середня освіта 
(фізична 
культура)

0,000

6
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
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               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 «14»  вересня 2022 року 
№ 477

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 11076700 965984

Вовк Софія Василівна 53012944 BA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0086194 Середня освіта 
(фізична 
культура)

132,600

2 10879077 965984

Голіней Дмитро Васильович 50845085 BA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0345002 Середня освіта 
(фізична 
культура)

132,000

7



3 10979477 965984

Книшук Сергій Петрович 53029851 BA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0105424 Середня освіта 
(фізична 
культура)

141,400

4 10636678 965984

Рибак Мар`ян Миколайович 52399901 BA 18.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0100975 Середня освіта 
(фізична 
культура)

132,600

5 10715929 965984

Чемерис Владислав Васильович 53012778 BA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0205981 Середня освіта 
(фізична 
культура)

139,600

8


