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телефон 56-23-13, факс 52-58-67 
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« ___» ____________ 2022  р. 

 

№ ________ 

 

Д О В І Д К А 

Видана ______________________________________________________ 

     (прізвище, ім’я, по батькові) 

в тому, що він(вона) дійсно є студентом (кою)_______________________курсу  

____________________________________________________рівня вищої освіти 

спеціальності ________________________________________________________ 

_____________форми навчання __________________________________форми  
 (денної, заочної)                                                                     (державної, комерційної) 

фінансування _____________________________________________ факультету  

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Наказ на зарахування №________________________________ 20___ р. 

Дата зарахування                             20___ р. 

Дата закінчення навчання                              20___ р. 

Видана для подання за місцем вимоги.  

 

Декан факультету _______________  

Диспетчер _____________________  
 

 

Міністерство освіти  

і науки України 

 

Полтавський національний 
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« ___» ____________ 2022  р. 

 

№ ________ 

 

Д О В І Д К А 

Видана ______________________________________________________ 

     (прізвище, ім’я, по батькові) 

в тому, що він(вона) дійсно є студентом (кою)_______________________курсу  

____________________________________________________рівня вищої освіти 

спеціальності ________________________________________________________ 

_____________форми навчання __________________________________форми  
 (денної, заочної)                                                                     (державної, комерційної)  

фінансування _____________________________________________ факультету  

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Наказ на зарахування №________________________________ 20___ р. 

Дата зарахування                             20___ р. 

Дата закінчення навчання                              20___ р. 

Середній бал за семестр ____________ 

Видана для подання за місцем вимоги.  

 

Декан факультету _______________  

Диспетчер _____________________   
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телефон 56-23-13, факс 52-58-67 
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« ___» ____________ 2022  р. 

 

№ ________ 

 

Д О В І Д К А 

Видана ______________________________________________________ 

     (прізвище, ім’я, по батькові) 

в тому, що він(вона) дійсно є студентом (кою)_______________________курсу  

____________________________________________________рівня вищої освіти 

спеціальності ________________________________________________________ 

_____________форми навчання __________________________________форми  
 (денної, заочної)                                                                     (державної, комерційної)  

фінансування _____________________________________________ факультету  

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Наказ на зарахування №________________________________ 20___ р. 

Дата зарахування                             20___ р. 

Дата закінчення навчання                              20___ р. 

Порядок розрахунків за надання освітньої послуги освітнього ступеня «Бакалавр»: 

Оплата за навчання проводиться 46 місяців:  

І, ІІ, ІІІ курси по 12 місяців, ІV курс – 10 місяців. 

У 20____ календарному році оплата за навчання проводиться за _____ місяців. 

Видана для подання за місцем вимоги.  

 

Декан факультету _______________  

Диспетчер _____________________   
 

 

Міністерство освіти  

і науки України 
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вул. Остроградського, 2, 

м. Полтава, 36003 

телефон 56-23-13, факс 52-58-67 

E-mail: allmail@pnpu.edu.ua 

 

« ___» ____________ 2022  р. 

 

№ ________ 

 

Д О В І Д К А 

Видана ______________________________________________________ 

     (прізвище, ім’я, по батькові) 

в тому, що він(вона) дійсно є студентом (кою)_______________________курсу  

____________________________________________________рівня вищої освіти 

спеціальності ________________________________________________________ 

_____________форми навчання __________________________________форми  
 (денної, заочної)                                                                     (державної, комерційної)  

фінансування _____________________________________________ факультету  

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Наказ на зарахування №________________________________ 20___ р. 

Дата зарахування                             20___ р. 

Дата закінчення навчання                              20___ р. 

Порядок розрахунків за надання освітньої послуги освітнього ступеня «Магістр»: 

Оплата за навчання проводиться 16 місяців. 

У 20____ календарному році оплата за навчання проводиться за _____ місяців. 

Видана для подання за місцем вимоги.  
 

Декан факультету _______________  

Диспетчер _____________________   
 

 


