
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 №4/9-356

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 3 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 1 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 
№ 4/9-356

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

1 11603694 110290
7

Вовк Іван Васильович 136095 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Агроінженерія 0,000

2 11576482 110290
7

Вовк Микола Валерійович 237966 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Агроінженерія 0,000

3 11583609 110290
7

Скорецький Роман Андрійович 038097 B15 30.06.2015 
Диплом бакалавра

Агроінженерія 0,000

1


