
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Вінницький національний аграрний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Вінниця

(населений пункт)

від «31» липня 2019 року №174з

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Вінницького національного аграрного 
університету у 2019 році та рішення приймальної комісії від «31» липня 2019 
року, протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 174з

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6143523 Лозіна Ірина Володимирівна 49894565 BA 05.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0339688 Агрономія 136,865

6691222 Поліщук Дмитро Русланович 50561967 BH 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0337915 Агрономія 137,593

6172351 Шафар Максим Анатолійович 38007127 BH 30.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агрономія 157,1

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 174з

205 Лісове господарство Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6037126 Печенюк Дмитро Віталійович 51198207 BH 28.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0179324 Лісове господарство 120,999

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 174з

206 Садово-паркове 
господарство Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6115524 Пшенична Дар`я Сергіївна 50620790 BH 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0257078; 0335193 Садово-паркове 
господарство

149,453

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Вінницький національний аграрний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Вінниця

(населений пункт)

від «31» липня 2019 року №175з

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Вінницького національного аграрного 
університету у 2019 році та рішення приймальної комісії від «31» липня 2019 
року, протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 175з

133 Галузеве 
машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6148406 Гринчишин Володимир Миколайович 51046923 BH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0207152 Галузеве 
машинобудування

122,871

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 175з

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5672526 Гончаренко Владислав Олегович 24590870 BH 21.06.2004 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

165,632

6197540 Маренюк Іван В`ячеславович 40380836 BH 29.06.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

153,095

6173775 Усатий Володимир Віталійович 32018419 BH 30.06.2007 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

158,557

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 175з

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6169523 Крижановський Ігор Васильович 36311789 BH 26.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 147,737

5671207 Якубовський Вадим Олександрович 47926167 BH 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 156,424

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Вінницький національний аграрний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Вінниця

(населений пункт)

від «31» липня 2019 року №176з

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Вінницького національного аграрного 
університету у 2019 році та рішення приймальної комісії від «31» липня 2019 
року, протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 176з

181 Харчові технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6190202 Файден Владислав Богданович 50808246 BH 23.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

Харчові технології 147,165

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 176з

204 Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6175385 Даценко Оксана Григорівна 46238589 BH 26.06.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0352958 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

114,444

5570054 Корякін Роман Олегович 47928670 BH 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0295539 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

129,478

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Вінницький національний аграрний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Вінниця

(населений пункт)

від «31» липня 2019 року №177з

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Вінницького національного аграрного 
університету у 2019 році та рішення приймальної комісії від «31» липня 2019 
року, протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 арк.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 177з

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6516779 Власов Іоанн Вадимович 50804449 BH 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0293791 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

178,704

6329874 Мартинюк Альона Павлівна 40101798 BH 25.04.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0308984 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

152,898

6353825 Мохаммад Мустафа Аламович 50809403 BH 21.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0239624 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

150,297

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Вінницький національний аграрний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Вінниця

(населений пункт)

від «31» липня 2019 року №178з

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Вінницького національного аграрного 
університету у 2019 році та рішення приймальної комісії від «31» липня 2019 
року, протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 арк.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 178з

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5375898 Вовкодав Олександр Олександрович 50809829 BH 28.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0342674 Менеджмент 153,765

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Вінницький національний аграрний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Вінниця

(населений пункт)

від «31» липня 2019 року №179з

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Вінницький національний аграрний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «31» липня 2019 року, 
протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 арк.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 179з

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5562067 Магаляс Дар`я Валеріївна 50807503 BH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0291720 Облік і оподаткування 152,541

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Вінницький національний аграрний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ВІННИЦЯ

(населений пункт)

від «02» серпня 2019 року №186 з

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Вінницького національного аграрного 
університету у 2019 році та рішення приймальної комісії від «02» серпня 2019 
року, протокол №21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу  (за скороченим 
терміном навчання) заочної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти 
державного (регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 4 арк.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 186 з

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5574937 Гончар Анжела Юріївна 045684 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агрономія 340

5574666 Гриник Ярослав Олександрович 059415 E19 25.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агрономія 321

5580491 Кльоц Валентин Олександрович 059430 E19 25.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агрономія 321

5573962 Кошель Тетяна Сергіївна 059425 E19 25.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агрономія 312

5577431 Олександрук Артем Вікторович 045686 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агрономія 331

5577954 Печенко Олександр Іванович 059419 E19 25.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агрономія 313

5652449 Редька Марія Володимирівна 045685 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агрономія 333

5963577 Сивак Максим Петрович 088408 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агрономія 341

1



5573346 Цибульський Вадим Володимирович 059439 E19 25.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агрономія 314

5576812 Червоняк Юлія Олексіївна 045682 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агрономія 350

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 186 з

203 Садівництво та 
виноградарство Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5579118 Швець Катерина Василівна 045690 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Садівництво та 
виноградарство

315

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 186 з

205 Лісове господарство Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6029896 Вишньовський Андрій Анатолійович 023734 E19 12.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Лісове господарство 307

6031214 Наконечний Володимир Юрійович 023733 E19 12.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Лісове господарство 307

4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Вінницький національний аграрний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ВІННИЦЯ

(населений пункт)

від «02» серпня 2019 року №187 з

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Вінницький національний аграрний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «02» серпня 2019 року, 
протокол №21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 арк.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 187 з

133 Галузеве 
машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6266570 Байделюк Дмитро Вікторович 123716 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

306

6085227 Григоренко В`ячеслав Володимирович 050052 E19 20.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

302

6084254 Ісаєв Максим Ігорович 033157 E19 20.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

287

5964746 Наревич Олексій Михайлович 044053 E19 22.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

265

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 187 з

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6178592 Кабанець Володимир Михайлович 005277 ЗM 27.06.1994 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

350

6167814 Ковбасюк Дмитро Петрович 022331 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

359

6759268 Мураховський Павло Васильович 027860 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

360

6155382 Нарожний Олександр Вікторович 027843 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

356

6157669 Староста Михайло Іванович 34897835 BH 29.04.2008 
Диплом молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

370

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 187 з

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6259709 Денисюк Артур Сергійович 022269 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 342

6556293 Іваниля Іван Васильович 039118 E15 26.06.2015 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 331

5956938 Колодійчук Олександр Петрович 022322 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 333

6264033 Котюк Микола Романович 059460 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 320

6260592 Круківський Сергій Олексійович 022321 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 353

6252320 Опацький Роман Михайлович 022318 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 320

6246508 Паламарчук Максим Сергійович 022311 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 320

6365232 Поліщук Владислав Сергійович 018997 E19 21.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 328

3



6246982 Поліщук Максим Олександрович 022426 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 323

6196445 Полозун Петро Сергійович 022421 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 336

6260203 Редін Михайло Петрович 022429 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 323

5953843 Розлуцький Олександр Михайлович 022423 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 330

6249275 Склярук Андрій Сергійович 022404 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 346

6248621 Склярук Максим Сергійович 022405 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 335

6250991 Скоблецький Вадим Петрович 022412 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Агроінженерія 334

4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Вінницький національний аграрний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ВІННИЦЯ

(населений пункт)

від «02» серпня 2019 року №188 з

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Вінницького національного аграрного 
університету у 2019 році та рішення приймальної комісії від «02» серпня 2019 
року, протокол №21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу (за скороченим терміном 
навчання) заочної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти 
державного (регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 3 арк.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 188 з

181 Харчові технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6703098 Баранова Юлія Вікторівна 005974 E19 31.01.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Харчові технології 380

6662522 Кокуца Ірина Володимирівна 045072 AP 06.06.2000 Диплом 
молодшого спеціаліста

Харчові технології 367

6593216 Кукла Тетяна Анатоліївна 123788 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Харчові технології 375

6750496 Мальована Зоя Василівна 002427 E19 31.01.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Харчові технології 355

6592017 Миронович Ірина Олександрівна 005943 E19 31.01.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Харчові технології 362

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 188 з

204 Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5959521 Боднар Віталій Ярославович 116995 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

373

5957535 Бурлак Катерина Сергіївна 116996 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

342

5957772 Крижова Наталія Ігорівна 117003 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

379

5964296 Кучер Діана Віталіївна 117004 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

394

2



6579820 Льотка Ольга Юріївна 005996 E19 31.01.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

397

5957137 Мірошнікова Анастасія Русланівна 123786 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

345

6660336 Онофрійчук Сергій Анатолійович 009909 E19 22.02.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

352

6311447 Саранчук Леся Анатоліївна 005948 E19 31.01.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

372

5964697 Холодюк Ян Іванович 088416 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

324

3


