
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 «25» листопада 2022 року №208/12

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 «25» 
листопада 2022 року, протокол №40,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» грудня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 20 арк.

В.о. ректора 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 «25»  листопада 2022 року 
№ 208/12

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 11665483 101780
2

Лящук Ілона Олегівна 32936180 TE 10.07.2007 
Диплом магістра

Бізнес-економіка 162,500

2 11663393 101780
2

Островой Михайло Михайлович 13658626 MO 11.02.2012 
Диплом магістра

Бізнес-економіка 160,500

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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «25»  листопада 2022 року 
№ 208/12

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 11666517 101781
4

Синичків Мар`яна Богданівна 159077 M18 31.12.2018 
Диплом магістра

Облік і 
оподаткування

139,000

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 «25»  листопада 2022 року 
№ 208/12

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 11670284 101782
0

Цебрій Ігор Ярославович 081810 C17 01.07.2017 
Диплом спеціаліста

Фінансовий 
менеджмент у 
сфері бізнесу

117,000

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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «25»  листопада 2022 року 
№ 208/12

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 11666215 101782
4

Веріч Андрій Андрійович 088355 ДCK 16.06.2006 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
адміністрування

162,500

2 11663705 101782
4

Волочій Юрій Антонович 39060031 BA 18.06.2010 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
адміністрування

129,000

3 11668970 101782
4

Давидов Юрій Васильович 40158752 CK 22.04.2011 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
адміністрування

118,000

4 11662591 101782
4

Микитенко Наталія Дмитрівна 21584293 KB 04.06.2003 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
адміністрування

128,500

5 11668914 101782
4

Поплавський Даниїл Вадимович 087100 M20 31.05.2020 
Диплом магістра

Менеджмент та 
адміністрування

125,000

4



6 11667857 101782
4

Сорока Михайло Юрійович 39573564 BA 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
адміністрування

141,500

7 11665762 101782
4

Шемелько Тарас Любомирович 39059375 BA 18.06.2010 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
адміністрування

149,500

8 11668946 101782
4

Якимчук Мирослава Василівна 44016943 KB 28.02.2013 
Диплом магістра

Менеджмент та 
адміністрування

126,500

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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «25»  листопада 2022 року 
№ 208/12

103 Науки про Землю 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 11665921 101787
0

Гаврилюк Руслана Русланівна 122045 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

Геологія нафти і 
газу

0,000

2 11665863 101787
0

Сидорчук Іван Петрович 159432 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

Геологія нафти і 
газу

0,000

3 11667880 101787
0

Стрілець Богдан Романович 000775 C17 30.01.2017 
Диплом спеціаліста

Геологія нафти і 
газу

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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «25»  листопада 2022 року 
№ 208/12

103 Науки про Землю 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 11666999 101787
4

Тищенко Ірина Іванівна 026602 C19 15.08.2019 
Диплом спеціаліста

Геофізика 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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «25»  листопада 2022 року 
№ 208/12

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 11665556 101789
2

Довганюк Тарас Вікторович 36958493 BA 23.06.2009 
Диплом спеціаліста

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 «25»  листопада 2022 року 
№ 208/12

184 Гірництво 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 11663565 101798
3

Солдатенко Дар`я Олександрівна 47676354 XA 31.12.2014 
Диплом магістра

Буріння 
нафтових і 
газових 
свердловин

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 «25»  листопада 2022 року 
№ 208/12

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 11662363 101817
4

Басай Олександр Вікторович 23472593 BA 30.06.2003 
Диплом магістра

Спорудження та 
ремонт 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

2 11666230 101817
4

Голованьов Руслан Михайлович 37750378 KB 29.03.2010 
Диплом спеціаліста

Спорудження та 
ремонт 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

10



3 11662229 101817
4

Кощинець Василь Васильович 23296591 BA 30.06.2003 
Диплом магістра

Спорудження та 
ремонт 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

4 11666196 101817
4

Кулійчук Валерій Ігорович 000177 ЛГ 30.06.1997 
Диплом спеціаліста

Спорудження та 
ремонт 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «25»  листопада 2022 року 
№ 208/12

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 11669161 108293
1

Божук Богдан Юрійович 068759 M21 31.12.2021 
Диплом магістра

Проектування та 
експлуатація 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

2 11665667 108293
1

Гоцкалюк Юрій Вікторович 39403092 TE 30.06.2010 
Диплом магістра

Проектування та 
експлуатація 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

12



3 11665686 108293
1

Новіцький Олег Михайлович 43399737 BK 31.05.2012 
Диплом спеціаліста

Проектування та 
експлуатація 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

4 11669791 108293
1

Пустовіт Ольга Анатоліївна 11946760 KB 31.01.2000 
Диплом спеціаліста

Проектування та 
експлуатація 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

5 11665514 108293
1

Токарська Анна Миколаївна 182037 M19 28.12.2019 
Диплом магістра

Проектування та 
експлуатація 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

6 11665525 108293
1

Шовкопляс Олександр Федорович 32954127 PB 27.07.2007 
Диплом магістра

Проектування та 
експлуатація 
газонафтопровод
ів та 
газонафтосхови
щ

0,000

13



               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 «25»  листопада 2022 року 
№ 208/12

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 11669680 101818
0

Вишняков Вячеслав Вікторович 14796128 XA 15.06.2001 
Диплом спеціаліста

Обладнання 
нафтових і 
газових 
промислів

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 «25»  листопада 2022 року 
№ 208/12

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 11663532 101814
8

Іценко Олена Віталіївна 187448 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

Видобування 
нафти і газу

0,000

2 11663885 101814
8

Макаренко Олександр Юрійович 39773834 HP 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Видобування 
нафти і газу

0,000

3 11670306 101814
8

Чорненький Руслан В`ячеславович 031515 M15 30.06.2015 
Диплом магістра

Видобування 
нафти і газу

0,000

15



               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 «25»  листопада 2022 року 
№ 208/12

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 11670779 101807
6

Левін Олександр Анатолійович 022354 M17 05.02.2017 
Диплом магістра

Пошукове, 
розвідувальне та 
експлуатаційне 
буріння 
нафтових і 
газових 
свердловин

0,000

16



2 11669573 101807
6

Сосновий Олександр Сергійович 40837564 XA 30.06.2011 
Диплом спеціаліста

Пошукове, 
розвідувальне та 
експлуатаційне 
буріння 
нафтових і 
газових 
свердловин

0,000

3 11670772 101807
6

Стецюк Петро Михайлович 45678881 BA 30.06.2013 
Диплом спеціаліста

Пошукове, 
розвідувальне та 
експлуатаційне 
буріння 
нафтових і 
газових 
свердловин

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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «25»  листопада 2022 року 
№ 208/12

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 11669537 101799
8

Андрусів Сергій Васильович 28010484 BA 30.06.2005 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

2 11663003 101799
8

Завгородній Ігор Федорович 11983153 HK 03.07.2000 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

3 11670241 101799
8

Фолюшевський Станіслав Борисович 28009590 BA 30.06.2005 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

4 11670259 101799
8

Хома Василь Юрійович 21241116 BA 27.06.2002 
Диплом магістра

Будівництво та 
цивільна 
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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «25»  листопада 2022 року 
№ 208/12

193 Геодезія та землеустрій 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 11667018 101806
5

Захарченко Еліна Анатоліївна 901208 KД 28.12.1995 
Диплом спеціаліста

Геоінформаційні 
системи і 
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
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Додаток до наказу від «25»  листопада 2022 року 
№ 208/12

193 Геодезія та землеустрій 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 11665943 101805
2

Стоян Богдана Богданівна 39866035 BK 31.12.2010 
Диплом магістра

Землеустрій та 
кадастр

0,000

20


