
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Вінницький  національний  аграрний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ВІННИЦЯ

(населений пункт)

від «09» серпня 2021 року №174 з

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Вінницький національний аграрний 
університет у 2021 році та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2021 року, 
протокол №17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Ректор Віктор МАЗУР
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 174 з

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

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9836162 860864

Білоус Діана Русланівна 52539658 BH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0274697; 2021р. 
- 0274697; 
2021р. - 
0274697

Харчові технології 141,219

2 9209940 860864

Козак Єлизавета Іванівна 52553303 BH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0127437; 2021р. 
- 0127437; 
2021р. - 
0127437

Харчові технології 136,443
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 174 з

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9550658 849655

Гребенкова Лілія Павлівна 51418032 EP 21.02.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0347627; 2021р. 
- 0347627; 
2021р. - 
0347627

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

137,333

2 9789697 849655

Ільченко Дмитро Валентинович 37909123 XM 28.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0230588; 2021р. 
- 0230588; 
2021р. - 
0230588

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

148,985

3 8731280 849655

Пастушенко Яна Валеріївна 52682528 BH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0044620; 2021р. 
- 0044620; 
2021р. - 
0044620

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

136,969

2



4 9687990 849655

Фіголь Вікторія Вікторівна 49688465 XM 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0230650; 2021р. 
- 0230650; 
2018р. - 
0338471

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

157,881
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 174 з

207 Водні біоресурси та аквакультура Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10002959 867679

Поліщук Вероніка Олександрівна 49924244 BH 25.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0300757; 2021р. 
- 0300757; 
2021р. - 
0300757

Водні біоресурси та 
аквакультура

145,344
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