
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Тернопільський  національний  технічний  університет  імені  Івана 

(найменування закладу освіти)

 Пулюя 

НАКАЗ
ТЕРНОПІЛЬ
(населений пункт)

від «25» вересня 2022 року №4/9-352

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя у 2022 році та рішення приймальної комісії від «24» 
вересня 2022 року, протокол №59,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «26» 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 7 арк.

Ректор Микола МИТНИК
(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
Тернопільський 

національний технічний 
університет імені Івана 

Пулюя

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ 4/9-352

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 11618552 987104

Баляк Петро Петрович 033775 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0232227 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

140,500

2 11538928 987104

Куприк Катерина Андріївна 084002 E22 03.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0268404 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

126,500

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
Тернопільський 

національний технічний 
університет імені Івана 

Пулюя

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ 4/9-352

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 11526487 986932
Федорчук Олег Васильович 084264 E22 07.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0087787 Комп’ютерна 
інженерія

127,000

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
Тернопільський 

національний технічний 
університет імені Івана 

Пулюя

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ 4/9-352

125 Кібербезпека 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 11621751 999052
Вощило Руслан Олексійович 108483 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0493510 Кібербезпека 165,000

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
Тернопільський 

національний технічний 
університет імені Івана 

Пулюя

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ 4/9-352

133 Галузеве машинобудування 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 11542018 993154
Марич Дмитро Ігорович 059995 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0248650 Галузеве 
машинобудуванн
я

133,500

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
Тернопільський 

національний технічний 
університет імені Івана 

Пулюя

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ 4/9-352

172 Телекомунікації та радіотехніка 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 11539075 999417
Воробець Ігор Ігорович 059458 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0327738 Телекомунікації 
та радіотехніка

140,000

2 11530776 999417
Земледух Владислав Андрійович 059449 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0480085 Телекомунікації 
та радіотехніка

141,000

5



               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
Тернопільський 

національний технічний 
університет імені Івана 

Пулюя

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ 4/9-352

181 Харчові технології 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 11560920 976366
Ванькович Богдан Євгенович 005817 E22 31.01.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0192335 Харчові 
технології

132,500

2 11619217 976366
Сікора Володимир Михайлович 45321499 BK 01.07.2013 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0486629 Харчові 
технології

129,000

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
Тернопільський 

національний технічний 
університет імені Івана 

Пулюя

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ 4/9-352

274 Автомобільний транспорт 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 11537168 993820
Галунька Андрій Андрійович 043834 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0275772 Автомобільний 
транспорт

108,500

2 11621705 993820
Козак Дмитро Вірославович 080425 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0492993 Автомобільний 
транспорт

143,500

3 11537910 993820
Шумило Віталій Олегович 043866 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0281206 Автомобільний 
транспорт

134,500

7


