
               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
Національний 

університет "Острозька 
академія"

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 318-ст

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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4

Ковальчук Ірина Володимирівна 31751092 PB 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Початкова освіта 
з поглибленим 
вивченням 
англійської мови

0,000
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Салмін Наталія Олександрівна 53320562 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0041804 Початкова освіта 
з поглибленим 
вивченням 
англійської мови

153,000
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