
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 «27» вересня 2022 року №4/9-369

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя у 2022 році та рішення приймальної комісії від «27» 
вересня 2022 року, протокол №60,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 26 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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

051 Економіка 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/ 

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 11236041 982112 Березовська Юлія Анатоліївна 139287 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0000972 Економіка 156,500

2 11489253 982112 Островська Олена Андріївна 139841 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0000662 Економіка 160,000

3 11236486 982112 Стрельбіцька Роксолана Вікторівна 140291 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0000802 Економіка 162,500
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               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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

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/ 

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 11409525 989142 Корінь Марія Зіновіївна 139751 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0002826 Психологія 141,000

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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

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/ 

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 11358832 989183 Бойко Тетяна Андріївна 135668 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0010603 Облік і 
оподаткування

148,000

2 11540351 989183 Голояд Яна Юріївна 139395 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0016175 Облік і 
оподаткування

160,500

3 11144450 989183 Хвостівська Наталія Орестівна 140315 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0006808 Облік і 
оподаткування

157,000

4 11350858 989183 Шовдра Інна Ігорівна 235163 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

2022р. - 0003861 Облік і 
оподаткування

157,500

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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

075 Маркетинг 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/ 

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 11578868 968539 Золота Наталія Петрівна 139616 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0001029 Маркетинг 154,000

2 11510220 968539 Романова Оксана Олегівна 228230 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2022р. - 0016748 Маркетинг 153,500

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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 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/ 

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 11313535 970650

Галушка Володимир Васильович 139420 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0001071 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

155,500

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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

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/ 

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 11621981 989182
Таранін Богдан Сергійович 13667148 MO 28.02.2015 

Диплом бакалавра
Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

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/ 

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 11457156 984131 Варава Вадим Андрійович 139277 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки

0,000

2 11602555 984131 Мариненко Леонід Юрійович 32868470 TE 30.06.2007 
Диплом спеціаліста

Комп'ютерні 
науки

0,000

3 10958801 984131 Романко Дмитро Іванович 226346 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки

0,000

4 11099659 984131 Собчук Олександр Юрійович 022281 C19 25.06.2019 
Диплом спеціаліста

Комп'ютерні 
науки

0,000

7



               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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

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/ 

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 11498073 968314 Ярмусь Олександр Сергійович 140348 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп’ютерна 
інженерія

0,000

8



               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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

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/ 

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 11504921 995862 Білянська Вікторія Андріївна 157340 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Кібербезпека 0,000

2 11535263 995862 Горішний Михайло Орестович 139392 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Кібербезпека 0,000

3 11443666 995862 Карпець Микола Романович 208237 B21 29.10.2021 
Диплом бакалавра

Кібербезпека 0,000

4 11591012 995862 Сіткар Тарас Вікторович 30148935 TE 30.06.2006 
Диплом бакалавра

Кібербезпека 0,000

9



               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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

131 Прикладна механіка 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/ 

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 10965544 970358 Собко Євгеній Миколайович 140256 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Прикладна 
механіка

0,000

2 10966046 970358 Собко Сергій Миколайович 140255 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Прикладна 
механіка

0,000

3 11275220 970358 Стаднійчук Михайло Володимирович 136709 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Прикладна 
механіка

0,000

10



               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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

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/ 

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 11136459 987172
Луб`янський Олександр Володимирович 152314 M20 31.12.2020 

Диплом магістра
Галузеве 
машинобудуванн
я

0,000

11



               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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

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/ 

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 11012950 996879

Грицищук Евеліна Іванівна 104799 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

2 11548647 996879

Заболотний Олег Павлович 215943 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

12



3 11506243 996879

Зуб Андрій Сергійович 139540 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

4 11589991 996879

Ковальчук Василь Олегович 35334216 CE 01.08.2008 
Диплом бакалавра

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

5 11445972 996879

Козлова Людмила Миколаївна 39422777 PB 20.06.2010 
Диплом магістра

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

6 10996391 996879

Котюк Віталій Андрійович 215935 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

7 11149492 996879

Красножон Максим Павлович 139760 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

8 11528407 996879

Поважний Олександр Тарасович 39403172 TE 30.06.2010 
Диплом магістра

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

9 11029280 996879

Рудянин Степан Олегович 094342 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

10 11467959 996879

Сторчеус Олександр Миколайович 215871 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

13



11 11133922 996879

Фурман Дмитро Миколайович 140229 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

12 11513813 996879

Щербій Михайло Мирославович 140321 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

14



               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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані 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/ 

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 11028412 976791

Бурко Володимир Ярославович 139228 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

2 11208122 976791

Іванов Роман Олегович 155123 B21 05.07.2021 
Диплом бакалавра

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

15



3 10962522 976791

Рожко Едуард Сергійович 121856 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

16



               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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 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/ 

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 11482150 968311

Мосійчук Олександр Вікторович 216021 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна 
техніка

0,000

17



               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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

163 Біомедична 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/ 

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 10987620 994387 Верцюх Володимир Іванович 139240 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Біомедична 
інженерія

0,000

2 11525559 994387 Дичик Іванна Олександрівна 013622 B22 15.06.2022 
Диплом бакалавра

Біомедична 
інженерія

0,000

3 11516331 994387 Матчак Ольга Михайлівна 139767 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Біомедична 
інженерія

0,000

4 11559025 994387 Мрига Назарій Олександрович 139762 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Біомедична 
інженерія

0,000

5 11262402 994387 Олійник Дарина Андріївна 139768 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Біомедична 
інженерія

0,000

18



               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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

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/ 

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 11463009 971112 Дзюрбас Людмила Сергіївна 180481 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Харчові 
технології

0,000

2 11574281 971112 Череватий Микола Михайлович 41393211 TE 30.06.2011 
Диплом бакалавра

Харчові 
технології

0,000

3 11527863 971112 Чіпак Наталія Зіновіївна 43903314 KB 25.01.2013 
Диплом бакалавра

Харчові 
технології

0,000

19



               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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

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/ 

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 11574662 993818
Антоняк Яна Володимирівна 034206 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

2 11048600 993818
Богун Ліля Андріївна 136002 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

3 11457119 993818
Боженко Олег Олександрович 072981 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000
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4 11578943 993818
Васюрина Дмитро Дмитрович 139237 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

5 11493624 993818
Винницький Микола Володимирович 136082 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

6 10985095 993818
Лещишена Оксана Володимирівна 043036 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

7 11564591 993818
Лещук Максим Романович 139681 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

8 11009983 993818
Щавурський Василь Ігорович 136794 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000
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               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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

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/ 

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 11585956 974339
Борко Олександра Андріївна 139323 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Готельно-
ресторанна 
справа

0,000

2 11493996 974339
Замрій Марта Ігорівна 21244774 BK 29.06.2002 

Диплом бакалавра
Готельно-
ресторанна 
справа

0,000

3 11029130 974339
Капаць Катерина Михайлівна 139620 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Готельно-
ресторанна 
справа

0,000
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4 11595582 974339
Кіпибіда Людмила Олегівна 139619 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Готельно-
ресторанна 
справа

0,000

5 11584930 974339
Манжула Тамара Євгеніївна 136428 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Готельно-
ресторанна 
справа

0,000

6 11458249 974339
Цьопик Василина Миколаївна 228140 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
Готельно-
ресторанна 
справа

0,000

7 11343539 974339
Шевчук Надія Сергіївна 136017 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Готельно-
ресторанна 
справа

0,000

8 11013982 974339
Яремко Діана Богданівна 140358 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Готельно-
ресторанна 
справа

0,000
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               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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

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/ 

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 11594912 993819 Мех Владислав Андрійович 213755 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Автомобільний 
транспорт

0,000

2 11527017 993819 Романський Володимир Васильович 037702 B15 30.06.2015 
Диплом бакалавра

Автомобільний 
транспорт

0,000

3 11470410 993819 Фльонц Ігор Володимирович 009605 M21 12.02.2021 
Диплом магістра

Автомобільний 
транспорт

0,000
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               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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

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/ 

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 11439756 964529

Верес Анастасія Олегівна 139252 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

0,000

2 11017686 964529

Гнатяк Ігор Ігорович 139361 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

0,000
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               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 «27»  вересня 2022 року 
№ 4/9-369

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/ 

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 11502600 105032
4

Бондарчук Діана Володимирівна 139295 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0039532 Публічне 
управління та 
адміністрування

150,500

2 11387715 105032
4

Мандзюк Ольга Ігорівна 225034 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2022р. - 0023376 Публічне 
управління та 
адміністрування

154,000

3 11524068 105032
4

Статкевич Ольга Андріївна 140284 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0024265 Публічне 
управління та 
адміністрування

155,500
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