
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Тернопільський  національний  технічний  університет  імені  Івана  Пулюя 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ТЕРНОПІЛЬ
(населений пункт)

від «05» серпня 2021 року №4/9-225

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя у 2021 році та рішення приймальної комісії від «04» 
серпня 2021 року, протокол №46,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 16 арк.

Ректор Петро ЯСНІЙ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.

golot
Штамп



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний 
технічний університет імені 

Івана Пулюя
Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 

№ 4/9-225

053 Психологія Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9742916 834626 Гнатюк Тетяна Анатоліївна 33038223 BH 16.11.2007 
Диплом спеціаліста

Психологія 167,250

2 9837008 834626 Скожець Наталія Василівна 154171 M18 29.12.2018 
Диплом магістра

Психологія 177,750

3 9857653 834626 Соколовська Юлія Василівна 39733840 TE 15.07.2010 
Диплом магістра

Психологія 163,750

4 9847484 834626 Хом`як Марія Андріївна 36019522 BK 30.06.2009 
Диплом магістра

Психологія 183,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний 
технічний університет імені 

Івана Пулюя
Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 

№ 4/9-225

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10120198 929479 Баяк Володимир Петрович 35118736 KB 13.06.2008 
Диплом спеціаліста

Облік і 
оподаткування

205,750

2 9863531 929479 Вантух Марія Михайлівна 43515107 BK 05.06.2012 
Диплом магістра

Облік і 
оподаткування

167,750

3 9762091 929479 Житко Ольга Василівна 43670108 TE 04.06.2012 
Диплом магістра

Облік і 
оподаткування

177,500

4 9996667 929479 Шапран Олена Станіславівна 41914658 PB 12.02.2012 
Диплом магістра

Облік і 
оподаткування

188,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний 
технічний університет імені 

Івана Пулюя
Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 

№ 4/9-225

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9997480 859221
Дмуховський Дмитро Михайлович 189330 M19 31.12.2019 

Диплом магістра
Інженерія 
програмного 
забезпечення

156,750

2 9766132 859221
Ковальчук Роман Богданович 43500804 BK 05.06.2012 

Диплом магістра
Інженерія 
програмного 
забезпечення

174,250

3 9755908 859221
Новак Назарій Михайлович 34448944 TE 30.06.2008 

Диплом спеціаліста
Інженерія 
програмного 
забезпечення

160,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний 
технічний університет імені 

Івана Пулюя
Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 

№ 4/9-225

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9841657 862887 Волович Володимир Ярославович 47335109 TE 30.06.2014 
Диплом магістра

Комп'ютерні науки 186,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний 
технічний університет імені 

Івана Пулюя
Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 

№ 4/9-225

123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9838611 832644 Дзюбак Юрій Петрович 002615 ЛЗBE 29.06.1996 
Диплом спеціаліста

Комп’ютерна 
інженерія

178,000

2 9840319 832644 Прокопюк Олена Олександрівна 34118192 XM 30.06.2008 
Диплом спеціаліста

Комп’ютерна 
інженерія

161,250

3 9839289 832644 Ромашевська Наталія Анатоліївна 11899120 TE 28.05.1999 
Диплом спеціаліста

Комп’ютерна 
інженерія

196,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний 
технічний університет імені 

Івана Пулюя
Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 

№ 4/9-225

125 Кібербезпека Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9050898 941324 Петришин Юрій Іванович 063545 M18 28.02.2018 
Диплом магістра

2021р. - 
0020572

Кібербезпека 150,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний 
технічний університет імені 

Івана Пулюя
Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 

№ 4/9-225

133 Галузеве машинобудування Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9834124 929483 Гута Володимир Олегович 41753316 TE 08.07.2011 
Диплом магістра

Галузеве 
машинобудування

166,500

2 9770524 929483 П`ятківський Юрій Григорович 062877 C16 30.06.2016 
Диплом спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

160,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний 
технічний університет імені 

Івана Пулюя
Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 

№ 4/9-225

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10003082 827818
Кіт Нестор Ярославович 30556925 TE 10.07.2006 

Диплом спеціаліста
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

181,250

2 9994606 827818
Козак Тетяна Миколаївна 23458613 XM 14.07.2003 

Диплом спеціаліста
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

163,250

3 9861638 827818
Корягін Микола Михайлович 19168979 TE 25.06.2002 

Диплом спеціаліста
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

169,250

4 9844988 827818
Крижановська Юлія Анатоліївна 11326185 XM 30.06.1999 

Диплом спеціаліста
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

186,500

8



5 9752329 827818
Кукуруза Анатолій Олегович 184402 M19 31.12.2019 

Диплом магістра
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

157,000

6 10171958 827818
Рудик Андрій Ігорович 21284632 TE 08.07.2002 

Диплом спеціаліста
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

178,000

7 9751491 827818
Рудько Христина Тарасівна 43565478 TE 31.05.2012 

Диплом магістра
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

201,250

8 9850079 827818
Трунова Олена Миколаївна 25951332 XA 30.03.2005 

Диплом спеціаліста
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

173,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний 
технічний університет імені 

Івана Пулюя
Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 

№ 4/9-225

181 Харчові технології Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10140327 947565 Базар Оксана Станіславівна 30607125 TE 25.08.2006 
Диплом спеціаліста

Харчові технології 193,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний 
технічний університет імені 

Івана Пулюя
Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 

№ 4/9-225

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9831029 825233 Бабій Ярослав Євстахійович 001968 ЛБBE 10.06.1998 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

194,500

2 9830343 825233 Барський Володимир Олександрович 002993 ЛЗ 06.06.1998 Диплом 
спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

192,250

3 9832218 825233 Ганущак Тарас Богданович 32936279 TE 10.07.2007 
Диплом магістра

Будівництво та 
цивільна інженерія

181,500

4 9757953 825233 Гоголюк Володимир Павлович 23426418 TE 02.07.2003 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

155,750

5 9833088 825233 Дзьоба Валентина Сергіївна 28197607 TE 20.07.2005 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

191,250

6 9773129 825233 Кісіль Вадим Анатолійович 27870385 TE 01.07.2005 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

177,500

11



7 9771863 825233 Лебедєва-Скочеляс
Наталія Венидиктівна 27785561 TE 30.06.2005 

Диплом спеціаліста
Будівництво та 
цивільна інженерія

181,250

8 10174056 825233 Лисий Іван Володимирович 27961623 XM 01.07.2005 
Диплом магістра

Будівництво та 
цивільна інженерія

197,250

9 9759492 825233 Підвисоцький Олег Ігорович 35679183 BK 02.03.2009 
Диплом магістра

Будівництво та 
цивільна інженерія

166,750

10 10138414 825233 Сидоренко Ельвіра Юріївна 38058283 BK 31.05.2010 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

181,500

11 9850681 825233 Стасюк Олександр Миколайович 190625 M19 28.12.2019 
Диплом магістра

Будівництво та 
цивільна інженерія

187,000

12 10001807 825233 Стецик Роман Миколайович 177074 M19 28.12.2019 
Диплом магістра

Будівництво та 
цивільна інженерія

168,750

13 10136899 825233 Федоришин Павло Миколайович 17158367 TE 30.05.2001 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

182,250

14 9740898 825233 Хома Ірина Богданівна 192229 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

Будівництво та 
цивільна інженерія

175,000

15 9749706 825233 Чайковський Антон Сергійович 084233 C17 30.06.2017 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

150,750

16 10000242 825233 Щепановський Віктор Васильович 45985445 BK 28.02.2014 
Диплом магістра

Будівництво та 
цивільна інженерія

184,000

12



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний 
технічний університет імені 

Івана Пулюя
Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 

№ 4/9-225

241 Готельно-ресторанна справа Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9992753 947352 Гладчук Оксана Петрівна 32506005 TE 30.06.2007 
Диплом магістра

Готельно-
ресторанна справа

196,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний 
технічний університет імені 

Івана Пулюя
Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 

№ 4/9-225

274 Автомобільний транспорт Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9745560 825235 Юсько Юрій Михайлович 007196 KД 17.06.1994 Диплом 
спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

152,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний 
технічний університет імені 

Івана Пулюя
Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 

№ 4/9-225

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9760839 932147

Попович Ірина Сергіївна 41269905 TE 30.06.2011 
Диплом магістра

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

183,500

2 10170160 932147

Рудяк Роман Васильович 41473277 TE 01.07.2011 
Диплом спеціаліста

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

148,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний 
технічний університет імені 

Івана Пулюя
Додаток до наказу від «05»  серпня 2021 року 

№ 4/9-225

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10139006 841552 Бартош Норберт Адальбертович 143689 M20 18.12.2020 
Диплом магістра

Електронне 
урядування

180,500

2 9753790 841552 Триколіч Олег Анатолійович 39454597 PH 24.06.2010 
Диплом спеціаліста

Електронне 
урядування

163,500
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