
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Одеський  державний  аграрний  університет 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «10» вересня 2020 року №297-заг.

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський державний аграрний університет у 
2020 році та рішення приймальної комісії від «10» вересня 2020 року, протокол 
№16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Ректор Брошков М.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «10»  вересня 2020 року 
№ 297-заг.

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7603071 766249

Безугла Катерина Олександрівна 49562633 HP 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0016901; 
0332115

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

136,272

2 8077358 766249

Богомолова Ольга Володимирівна 51843010 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0321574 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

127,347

3 8113262 766249

Васюхно Єсєнія Владиславівна 50818209 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0242166 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

113,526

4 7288351 766249

Гетманчук Анастасія Василівна 52039225 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0326954 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

156,672

1



5 8268969 766249

Гончаренко Артур Ігоревич 51840481 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0364029 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

115,362

6 7435863 766249

Журкіна Наталія Володимирівна 50621785 CK 28.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0323589 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

132,498

7 7812779 766249

Каліна Антоніна Костянтинівна 51834364 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0307738 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

145,388

8 7845523 766249

Лукаш Ольга Іванівна 50047637 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0236106 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

117,606

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Одеський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «10»  вересня 2020 року 
№ 297-заг.

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7205193 774906

Бондаренко Валерій Вадимович 51842846 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0217484 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

113,271

2 7447302 774906

Саламова Аліна Аловсатівна 52052621 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0185799 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

136,527

3


