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

Форма № Н-1.03.1
Івано-Франківський  національний  технічний  університет  нафти  і 

(найменування закладу освіти)

 газу 

НАКАЗ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

(населений пункт)

від «23» вересня 2022 року №139/12

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу у 2022 році та рішення приймальної комісії від «23» 
вересня 2022 року, протокол №32,

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 15 арк.

Ректор Євстахій КРИЖАНІВСЬКИЙ
(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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «23»  вересня 2022 року 
№ 139/12

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
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 11571583 107901
3

Гаєвська Світлана Ярославівна 13926458 BA 30.06.2000 
Диплом спеціаліста

Документознавс
тво та 
інформаційна 
діяльність

0,000

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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «23»  вересня 2022 року 
№ 139/12

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 11605319 997935 Нагорняк Роман Ігорович 36908357 BA 01.07.2009 
Диплом спеціаліста

Бізнес-економіка 150,000

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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «23»  вересня 2022 року 
№ 139/12

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 11569407 100100
9

Семків Оксана Ярославівна 41264365 BA 05.07.2011 
Диплом спеціаліста

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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «23»  вересня 2022 року 
№ 139/12

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 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 10963846 100777
1

Струтинська Василина Романівна 258114 12ДCK 
14.02.2014 Диплом 
спеціаліста

Фінансовий 
менеджмент у 
сфері бізнесу

143,000

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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «23»  вересня 2022 року 
№ 139/12

073 Менеджмент 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 11527710 100178
7

Бузовська Тетяна Василівна 004716 ЛC 21.06.1995 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
адміністрування

133,000

2 11422566 100178
7

Витязь Аліна Юріївна 127367 M18 30.12.2018 
Диплом магістра

Менеджмент та 
адміністрування

140,500

3 11543233 100178
7

Голованьов Руслан Михайлович 37750378 KB 29.03.2010 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
адміністрування

147,000

4 11071902 100178
7

Гончар Вячеслав Миколайович 11502713 MB 24.06.2000 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
адміністрування

137,000

5 11582557 100178
7

Данилюк Ірина Анатоліївна 39574030 BA 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
адміністрування

172,000

5



6 11587080 100178
7

Дем`янів Ігор Михайлович 15675138 PB 30.06.2001 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
адміністрування

143,500

7 11453567 100178
7

Заєць Поліна Вікторівна 71212 06.07.2022 
Диплом магістра

Менеджмент та 
адміністрування

134,500

8 11601778 100178
7

Козюк Павло Миколайович 37112339 HP 30.06.2009 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
адміністрування

169,000

9 11557423 100178
7

Сахарчук Руслан Іванович 27810965 BC 30.06.2005 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
адміністрування

146,500

10 11067112 100178
7

Скиба Світлана Анатоліївна 11512063 MB 28.11.2003 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
адміністрування

137,000

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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «23»  вересня 2022 року 
№ 139/12

073 Менеджмент 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 11027496 100494
1

Васільєва Ірина Іванівна 13302052 TE 30.06.2000 
Диплом спеціаліста

Проєктний 
менеджмент

137,000

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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «23»  вересня 2022 року 
№ 139/12

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 11572957 100100
6

Яцишин Микола Миколайович 25688138 BA 30.06.2004 
Диплом магістра

Інженерія 
програмного 
забезпечення

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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «23»  вересня 2022 року 
№ 139/12

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 11464972 101790
6

Чижмар Микола Васильович 002221 ЛП 23.06.1995 
Диплом спеціаліста

Зварювання та 
споріднені 
технології

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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «23»  вересня 2022 року 
№ 139/12

185 Нафтогазова інженерія та 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 11519150 101816
9

Бекаревич Анастасія Леонідівна 46048031 KX 28.03.2014 
Диплом магістра

Спорудження та 
ремонт 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

2 11435592 101816
9

Возборський Павло Васильович 33831285 XM 30.06.2008 
Диплом спеціаліста

Спорудження та 
ремонт 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

10



3 11116951 101816
9

Вятчин Сергій Васильович 6356773 БBC 30.06.1999 
Диплом спеціаліста

Спорудження та 
ремонт 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

4 11435489 101816
9

Головатюк Василь Сергійович 155673 M20 29.12.2020 
Диплом магістра

Спорудження та 
ремонт 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

5 11435279 101816
9

Лопес Володимир Францискович 029966 C18 20.06.2018 
Диплом спеціаліста

Спорудження та 
ремонт 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

6 11072437 101816
9

Москалець Олександр Іванович 39380568 XA 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Спорудження та 
ремонт 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

7 11068799 101816
9

Палій Дмитро Володимирович 34118311 XM 30.06.2008 
Диплом спеціаліста

Спорудження та 
ремонт 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

8 11067774 101816
9

Приставський Ростислав Юрійович 39729148 BK 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Спорудження та 
ремонт 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

11



9 11021884 101816
9

Скиба Ігор Миколайович 660523 ЦB 02.07.1993 
Диплом спеціаліста

Спорудження та 
ремонт 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

10 11115162 101816
9

Шевченко Валентин Григорович 787302 TB 30.06.1988 
Диплом спеціаліста

Спорудження та 
ремонт 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

12



               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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «23»  вересня 2022 року 
№ 139/12

185 Нафтогазова інженерія та 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 11562427 101807
9

Дмитренко Євгеній Вікторович 11530963 MB 07.07.2007 
Диплом спеціаліста

Видобування 
нафти і газу

0,000

2 11584969 101807
9

Левченко Олексій Васильович 35392793 XA 30.09.2008 
Диплом магістра

Видобування 
нафти і газу

0,000

3 11562687 101807
9

Лихін Геннадій Володимирович 10345610 XA 10.06.1998 
Диплом спеціаліста

Видобування 
нафти і газу

0,000

4 11262926 101807
9

Небаба Віталій Іванович 23361702 TA 30.06.2003 
Диплом магістра

Видобування 
нафти і газу

0,000

5 11450268 101807
9

Рудь Денис Костянтинович 100776 M18 02.07.2018 
Диплом магістра

Видобування 
нафти і газу

0,000

13



6 11570605 101807
9

Рудько Артем Миколайович 41507268 TA 30.06.2011 
Диплом спеціаліста

Видобування 
нафти і газу

0,000

7 11450881 101807
9

Семенюк Наталія Володимирівна 11653486 BA 18.06.1999 
Диплом спеціаліста

Видобування 
нафти і газу

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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «23»  вересня 2022 року 
№ 139/12

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 11509920 100856
1

Андрусишин Роман Богданович 13511418 MB 30.07.2009 
Диплом магістра

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

2 11603513 100856
1

Павлюк Юрій Васильович 016791 MПHX 
15.06.2001 Диплом 
спеціаліста

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

3 11572488 100856
1

Писуляк Іван Осипович 37522383 TE 30.11.2009 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

15


