
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 «30» вересня 2022 року №544

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника у 2022 році та рішення приймальної комісії від «30» 
вересня 2022 року, протокол №31,

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 45 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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

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 11629179 110997
8

Синявська Віталія Віталіївна 53017052 BA 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Початкова освіта 0,000

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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

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 11633673 111187
5

Бевзюк Аліна Вячеславівна 53567023 BA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0135678 Середня освіта 
(англійська мова 
і література)

148,300

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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

014 Середня освіта/014.03 Історія 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 11630456 111072
3

Андрейків Василина Василівна 53005269 BA 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Середня освіта 
(історія)

0,000

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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

014 Середня освіта/014.07 Географія 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 11621951 110895
0

Завальський Олег Володимирович 49132885 BA 30.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта 
(географія)

0,000

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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

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 11633799 111040
8

Бойчук Валентин Михайлович 50845277 BA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Середня освіта 
(фізична 
культура)

0,000

2 11633802 111040
8

Гайда Єлизавета Сергіївна 51890075 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Середня освіта 
(фізична 
культура)

0,000

3 11631232 111040
8

Драбик Володимир Романович 50118620 BA 23.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта 
(фізична 
культура)

0,000

5



4 11633701 111040
8

Кузьмович Микола Михайлович 53367876 AK 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Середня освіта 
(фізична 
культура)

0,000

5 11629898 111040
8

Матіїв Юрій Русланович 53031262 BA 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Середня освіта 
(фізична 
культура)

0,000

6 11631274 111040
8

Мороз Назар Анатолійович 48698784 BA 28.05.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта 
(фізична 
культура)

0,000

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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

014 Середня освіта/014.13 Музичне 
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 11632133 111088
6

Забігач Юрій Ігорович 22993958 BA 16.06.2003 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Середня освіта 
(музичне 
мистецтво)

0,000

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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

017 Фізична культура і спорт 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 11630740 111041
8

Котула Ростислав Миронович 26559600 BA 25.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Фізична 
культура і спорт

160,000

2 11629098 111041
8

Мельничук Ігор Миколайович 52833577 BA 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

130,000

3 11629153 111041
8

Семенюк Марко Андрійович 51909991 BA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

120,000

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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

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 11630103 111089
5

Бартєнєва Аліна Віталіївна 53021061 BA 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Графічний 
дизайн

156,000

2 11630059 111089
5

Болгак Микола Лук`янович 48537535 BA 30.06.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Графічний 
дизайн

166,000

3 11630083 111089
5

Куриляк Марія Володимирівна 53031212 BA 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Графічний 
дизайн

160,000

9



4 11632714 111089
5

Піляк Андрій Васильович 52566113 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Графічний 
дизайн

154,000

5 11633049 111089
5

Щебетова Софія Євгенівна 53392947 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Графічний 
дизайн

180,000

10



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

022 Дизайн/022.03 Дизайн середовища 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 11630076 111089
8

Добровольська Єва Юріївна 53017153 BA 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 
середовища

170,000

2 11631747 111089
8

Лесюк Вікторія Володимирівна 53001077 BA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 
середовища

156,000

11



3 11630234 111089
8

Панькуш Христина Ігорівна 53020719 BA 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 
середовища

166,000

4 11631703 111089
8

Хамалич Сніжана Ярославівна 46258435 BA 31.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Дизайн 
середовища

176,000

12



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

025 Музичне 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 11631781 111090
5

Винник Павло Іванович 50205885 BA 30.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інструментально
-виконавське 
мистецтво

150,000

13



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності 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 11626752 110959
7

Остап`юк Михайло Дмитрович 50102015 BA 23.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

0,000

2 11625141 110959
7

Рощук Денис Васильович 51909086 BA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

0,000

14



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

032 Історія та археологія 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 11627132 110992
3

Данів Андрій Михайлович 52791871 BA 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Історія та 
археологія

0,000

2 11628917 110992
3

Куриляк Володимир Михайлович 24518485 BA 19.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Історія та 
археологія

0,000

3 11628783 110992
3

Легун Олег Васильович 48706002 BA 28.05.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Історія та 
археологія

0,000

15



4 11629881 110992
3

Соколюк Катерина Василівна 53573754 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Історія та 
археологія

0,000

5 11628301 110992
3

Шотт Сергій Володимирович 53007114 BA 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Історія та 
археологія

0,000

16



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

033 Філософія 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 11630447 111072
5

Мриглод Володимир Ярославович 18810152 BA 21.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Філософія 0,000

2 11630454 111072
5

Худяк Роман Петрович 21551804 BA 27.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Філософія 0,000

17



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

035 Філологія/035.033 слов’янські мови 
та літератури (переклад включно), перша 

- польська
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 11633623 111101
9

Василів Христина Володимирівна 88003112/22 D 
27.05.2022 Диплом 
кваліфікованого 
робітника

2022р. - 0481386 Польська мова і 
література

140,200

18



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

035 Філологія/035.033 слов’янські мови 
та літератури (переклад включно), перша 

- польська
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 11632234 111146
5

Савчук Анна Ігорівна 53008310 BA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0224844 Польська мова і 
література та 
англійська мова

148,000

2 11633086 111146
5

341-4731607 Дмитро Романович 50648955 HK 01.07.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0479715 Польська мова і 
література та 
англійська мова

142,000

19



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

035 Філологія/035.038 слов’янські мови 
та літератури (переклад включно), перша 

- чеська
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 11633273 111101
7

Куртяк Тамара Ігорівна 13775378 BA 21.06.2000 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0338020 Чеська мова і 
література

136,300

20



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

035 Філологія/035.043 германські мови 
та літератури (переклад включно), перша 

- німецька
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 11633063 111101
5

Лаврук Анастасія Петрівна 53018427 BA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0233270 Німецька мова і 
література

142,300

2 11633397 111101
5

Новосельський Ігор Богданович 44511942 BA 01.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0490794 Німецька мова і 
література

139,700

21



3 11633474 111101
5

Потоцька Валерія Олегівна 53566665 BA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0096791 Німецька мова і 
література

148,900

22



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

052 Політологія 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 11630362 110994
4

Гошій Олександр Ярославович 53573342 BA 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0027884 Політологія. 
Національна 
безпека

140,200

2 11630412 110994
4

Ничипорчук Валентин-
Денис

Григорович 51910674 BA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0026235 Політологія. 
Національна 
безпека

143,650

23



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

053 Психологія 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 11630140 111072
7

Галів Ірина Русланівна 52386406 BA 15.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0129628 Психологія 147,050

2 11631413 111072
7

Чміль Андрій Миколайович 29236557 BA 24.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0494068 Психологія 156,350

3 11630161 111072
7

Шмагло Ростислав Іванович 53475437 TE 18.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0111600 Психологія 151,650

24



4 11630178 111072
7

Якубів Юрій Романович 53007896 BA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0206369 Психологія 155,850

25



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

053 Психологія 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 11629996 111064
7

Знак Ілона Іванівна 53006850 BA 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0321759 Дитяча 
психологія та 
психологічна 
практика

149,900

2 11630127 111064
7

Підгурська Катерина Іванівна 53006858 BA 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0321710 Дитяча 
психологія та 
психологічна 
практика

179,300

26



3 11629329 111064
7

Ткаченко Христина Дмитрівна 53619589 KB 30.08.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0138042 Дитяча 
психологія та 
психологічна 
практика

132,550

4 11633343 111064
7

Шушкевич Божена Віталіївна 53008266 BA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0190807 Дитяча 
психологія та 
психологічна 
практика

131,850

27



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

053 Психологія 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 11632338 111072
9

Кудла Ольга Іванівна 53017407 BA 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0149888 Реабілітаційна 
психологія

139,350

28



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 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 11633889 111046
9

Мельничук Вероніка Юріївна 53016656 BA 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0210478 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

161,550

29



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

073 Менеджмент 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 11633723 111097
5

Мазур Катерина Юріївна 53037416 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0267707 Управління 
міжнародним 
бізнесом

133,650

30



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 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 11632106 111054
6

Заставний Станіслав Юрійович 53006751 BA 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0318501 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

139,750

2 11630725 111054
6

Самуляк Олег Богданович 22096760 BA 21.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0482430 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

140,850

31



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

081 Право 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 11629526 111039
1

Кубієвич Вероніка Ігорівна 53392746 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0149218 Міжнародне і 
європейське 
право

171,400

2 11633366 111039
1

Ражова Наталія Володимирівна 53475319 TE 18.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0075324 Міжнародне і 
європейське 
право

143,350

32



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

101 Екологія 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 11627461 110959
4

Камінський Любомир Миколайович 014155 PA 20.06.1997 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 0,000

2 11628285 110959
4

П`ятничук Микола Миколайович 071542 E19 26.06.2019 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Екологія 0,000

3 11625049 110959
4

Шіляк Роман Степанович 34753031 BA 01.07.2008 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Екологія 0,000
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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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

105 Прикладна фізика та наноматеріали 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 11625577 110960
0

Щур Віталій Іванович 15614071 BA 23.06.2001 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Матеріали та 
системи 
відновлюваної 
енергетики, 
Медична фізика

0,000
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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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

111 Математика 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 11629613 111072
1

Плазинський Степан Васильович 50206443 BA 27.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Математика 0,000
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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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

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 11633973 111197
6

Луговий Нестор Мирославович 52398347 BA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0166514 Інженерія 
програмного 
забезпечення

129,700

2 11633818 111197
6

341-8019706 Кіріл Максимович 53384005 XE 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0202463 Інженерія 
програмного 
забезпечення

149,700
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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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

123 Комп’ютерна інженерія 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 11630923 111072
6

Анікін Олександр Володимирович 53029347 BA 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0298934 Комп’ютерна 
інженерія

131,500

2 11629699 111072
6

Пелих Владислав Васильович 53016958 BA 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0226266 Комп’ютерна 
інженерія

139,100
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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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

171 Електроніка 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 11629971 111072
4

Терлецький Станіслав Ярославович 47906885 BA 30.05.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Комп’ютерне 
проектування 
інтегральних 
схем

0,000

38



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

201 Агрономія 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 11631892 111142
7

Васько Богдан Любомирович 087466 ИT-I 01.07.1987 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Агрономія 0,000

39



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

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 11629785 111065
0

Кобильчук Володимир Володимирович 53006054 BA 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Лісове 
господарство

0,000

2 11629315 111065
0

Олексюк Микола Васильович 53021907 BA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Лісове 
господарство

0,000

3 11633721 111065
0

Салига Віталій Ярославович 37691087 BA 28.02.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Лісове 
господарство

0,000

40



4 11633739 111065
0

Салига Іван Ярославович 26594175 BA 30.06.2005 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Лісове 
господарство

0,000

5 11629773 111065
0

Шолопак Юрій Ігорович 37921706 BA 29.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Лісове 
господарство

0,000

41



               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

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 11633265 111043
3

Куляк Василь Васильович 49287578 BA 07.07.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0333089 Фізична терапія, 
ерготерапія

139,000

2 11629403 111043
3

Сметана Олександр Русланович 53016758 BA 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0191669 Фізична терапія, 
ерготерапія

135,050
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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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

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 11633910 110959
8

Леньковська Мар`яна Михайлівна 52387645 BA 17.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0158534 Готельно-
ресторанна 
справа

131,800

2 11630108 110959
8

Тодорів Арсен Романович 53012965 BA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0072364 Готельно-
ресторанна 
справа

140,400
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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 «30»  вересня 2022 року 
№ 544

292 Міжнародні економічні відносини 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 11630196 111093
9

Андріїв Тетяна Романівна 53007160 BA 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0171676 Міжнародні 
економічні 
відносини

148,100

2 11630242 111093
9

Леськів Юлія Володимирівна 53520147 TE 18.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0299581 Міжнародні 
економічні 
відносини

192,200

44



3 11632592 111093
9

Олексевич Василь Васильович 53020234 BA 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0225601 Міжнародні 
економічні 
відносини

147,300

45


