
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 «09» серпня 2021 року №4/9-229

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя у 2021 році та рішення приймальної комісії від «09» 
серпня 2021 року, протокол №48,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 12 арк.

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

                              М. П.



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 «09»  серпня 2021 року 

№ 4/9-229

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 8913948 827466

Семчишин Андрій Олегович 52841948 TE 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0146575; 2021р. 
- 0146575; 
2021р. - 
0146575

Інженерія 
програмного 
забезпечення

137,292
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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 «09»  серпня 2021 року 

№ 4/9-229

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9486731 844803

Висоцький Михайло Андрійович 52674671 TE 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0223794; 2021р. 
- 0223794; 
2021р. - 
0223794

Комп'ютерні науки 134,946

2 8721641 844803

Турчак Богдан Михайлович 52563727 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0374150; 2021р. 
- 0374150; 
2021р. - 
0374150

Комп'ютерні науки 128,112
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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 «09»  серпня 2021 року 

№ 4/9-229

126 Інформаційні системи та технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9852624 823079

Гончарук Сергій Юрійович 51506969 XM 24.03.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0287525; 2021р. 
- 0287525; 
2021р. - 
0287525

Інформаційні 
системи та 
технології

141,780

2 9771139 823079

Тимощук Валентин Андрійович 52658537 TE 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0217666; 2021р. 
- 0217666; 
2021р. - 
0217666

Інформаційні 
системи та 
технології

171,360
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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 «09»  серпня 2021 року 

№ 4/9-229

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10006526 819685

Бабич Владислав Петрович 52669506 PB 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0071297; 2021р. 
- 0071297; 
2021р. - 
0071297

Інжиніринг 
технологій 
машинобудування 
та зварювання

130,362

2 8894420 819685

Музика Роман Петрович 52669517 PB 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0072428; 2021р. 
- 0072428; 
2021р. - 
0072428

Інжиніринг 
технологій 
машинобудування 
та зварювання

136,709
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3 9788424 819685

Рижук Роман Миколайович 51308751 XM 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0085517; 2021р. 
- 0209775; 
2021р. - 
0209775

Інжиніринг 
технологій 
машинобудування 
та зварювання

125,368

4 10127790 819685

Свічкар Олег Юрійович 26909686 XM 20.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0045902; 2021р. 
- 0045902; 
2021р. - 
0045902

Інжиніринг 
технологій 
машинобудування 
та зварювання

134,316

5 9362159 819685

Ярута Данило Сергійович 52669508 PB 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0073229; 2021р. 
- 0073229; 
2021р. - 
0073229

Інжиніринг 
технологій 
машинобудування 
та зварювання

139,518
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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 «09»  серпня 2021 року 

№ 4/9-229

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 9693406 863985

Огороднік Володимир Станіславович 18818999 BH 21.06.2002 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0273466; 2021р. 
- 0273466; 
2021р. - 
0273466

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

139,403

2 9428593 863985

Тарасюк Олег Романович 52669521 PB 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0073106; 2021р. 
- 0073106; 
2021р. - 
0073106

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

131,325
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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 «09»  серпня 2021 року 

№ 4/9-229

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10050950 831691

Русінка Олександр Васильович 52755111 AK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0018011; 2021р. 
- 0018011; 
2021р. - 
0018011

Комп’ютеризовані 
системи управління 
та прикладне 
програмування

161,976
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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 «09»  серпня 2021 року 

№ 4/9-229

181 Харчові технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9384424 820855

Романко Вадим Андрійович 52814567 KB 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0267702; 2021р. 
- 0267702; 
2021р. - 
0267702

Харчові технології 163,551
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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 «09»  серпня 2021 року 

№ 4/9-229

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9706305 809933

Сабов Василь Васильович 52763930 AK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0250999; 2021р. 
- 0250999; 
2021р. - 
0250999

Будівництво та 
цивільна інженерія

161,897

2 9027661 809933

Сухінський Владислав Юрійович 52561545 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0293107; 2021р. 
- 0293107; 
2021р. - 
0293107

Будівництво та 
цивільна інженерія

153,511
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3 9646159 809933

Сцібайло Іларій Романович 52849025 TE 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0091667; 2021р. 
- 0091667; 
2021р. - 
0091667

Будівництво та 
цивільна інженерія

141,859

4 9797363 809933

Тютюнник Станіслав Юрійович 51789302 TE 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0109266; 2020р. 
- 0109266; 
2020р. - 
0109266

Будівництво та 
цивільна інженерія

176,816
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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 «09»  серпня 2021 року 

№ 4/9-229

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9569970 859312

Строгов Володимир Олександрович 51220225 TE 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Автомобільний 
транспорт

142,327
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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 «09»  серпня 2021 року 

№ 4/9-229

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 9484617 859311

Василиків Діана Романівна 52674574 TE 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0079905; 2021р. 
- 0079905; 
2021р. - 
0079905

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

139,986
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