


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 Миколаївський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «28»  листопада 2019 року 
№ 1365-З

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6851928 Голуб Богдан Олександрович 50890394 XE 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0242136 Облік і оподаткування 146,536

6852554 Продан Артур Федорович 50923238 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0305532 Облік і оподаткування 137,904

6851935 Роговенко Нікіта Геннадійович 50022113 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0322469 Облік і оподаткування 122,408
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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 Миколаївський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «28»  листопада 2019 року 
№ 1365-З

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6851993 Саржевський Ілья Олександрович 50699682 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0001285 Облік і оподаткування 145,704
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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 Миколаївський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «28»  листопада 2019 року 
№ 1365-З

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6852013 Станічна Юлія Сергіївна 35654576 MK 30.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0277048 Облік і оподаткування 141,232
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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 Миколаївський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «28»  листопада 2019 року 
№ 1365-З

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6851887 Блащук Юлія Павлівна 50700356 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0016345 Менеджмент 147,68

6851306 Мєшалкін Сергій Володимирович 28994258 MK 30.06.2006 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0335219 Менеджмент 120,536
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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 Миколаївський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «28»  листопада 2019 року 
№ 1365-З

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6851292 Двінських Діана Олександрівна 51267176 MK 17.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0390992 Менеджмент 136,864

6851270 Полянський Андрій Вадимович 50029164 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0253270 Менеджмент 156,416

6851211 Решетняк Данііл Олександрович 50700454 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0336931 Менеджмент 128,96

6855171 Тарасевич Нікіта Максимович 50699679 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0001414 Менеджмент 136,864

6851215 Тимчинюк Вікторія Ігорівна 50702058 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0122765 Менеджмент 132,808
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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 Миколаївський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «28»  листопада 2019 року 
№ 1365-З

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6851205 Затворницька Валентина Сергіївна 35773075 MK 22.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0192481 Менеджмент 123,552

6851283 Сотінов Артем Русланович 50700093 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0056989 Менеджмент 134,264
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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 Миколаївський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «28»  листопада 2019 року 
№ 1365-З

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6852322 Матюхін Дмитро Вікторович 38222081 TA 28.05.2010 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0349272 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

122,356
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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 Миколаївський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «28»  листопада 2019 року 
№ 1365-З

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6852775 Дудусь Христина Валеріївна 50086843 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0087543 Агрономія 108,992

6866200 Желнаков Олександр Юрійович 50863773 XE 28.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0147497 Агрономія 132,028

6852789 Сініцин Олександр Миколайович 50701749 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0253619 Агрономія 114,504
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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 Миколаївський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «28»  листопада 2019 року 
№ 1365-З

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6852748 Затхей Сергій Сергійович 019577 ДЗ 29.06.1996 Диплом 
кваліфікованого робітника

Агрономія 135,741

6852763 Панасенко Сергій Юрійович 44135139 MK 01.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0342587 Агрономія 128,534
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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 Миколаївський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «28»  листопада 2019 року 
№ 1365-З

204 Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6851294 Ведєнєєв Андрій Андрійович 50710455 MK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0017383 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

114,088
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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 Миколаївський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «28»  листопада 2019 року 
№ 1365-З

204 Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6851182 Зінченко Сабіна Павлівна 50088016 XE 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0160472 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

107,848
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання
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Додаток до наказу від «28»  листопада 2019 року 
№ 1365-З

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6851223 Григоренко Андрій Сергійович 19127148 MK 27.06.2002 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0349432 Агроінженерія 107,224
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання
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Додаток до наказу від «28»  листопада 2019 року 
№ 1365-З

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6852253 Олейниченко Микола Сергійович 35768699 MK 22.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0164987 Агроінженерія 104,728
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Миколаївський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «28»  листопада 2019 року 
№ 1365-З

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6852291 Янішевський Павло Петрович 51321189 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0119923 Агроінженерія 148,824
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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 Миколаївський національний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «28»  листопада 2019 року 
№ 1365-З

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

6851193 Адаменко Дарина Валеріївна 51080496 CM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0159503 Публічне управління 
та адміністрування

165,568

6851196 Ляшенко Євген Павлович 51080437 CM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0044887 Публічне управління 
та адміністрування

134,264
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