
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 «29» вересня 2020 року №337-заг.

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський державний аграрний університет у 
2020 році та рішення приймальної комісії від «29» вересня 2020 року, протокол 
№21,

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.

Т.в.о. ректора Малецька І.В.
(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 «29»  вересня 2020 року 
№ 337-заг.

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

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8471384 800014

Закордонець Олександра Володимирівна 50616939 XM 24.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0226489 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

192,729

2 8472716 800014

Рогачко Дар`я Миколаївна 49350499 CK 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0284176 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

167,484

1



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 «29»  вересня 2020 року 
№ 337-заг.

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

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8471751 799949

Остапишена Тамара Андріївна 51846973 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0323892 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

109,497

2 8471194 799949

Столярчук Ярослав Вікторович 51979272 PB 10.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0365849 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

111,537

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 «29»  вересня 2020 року 
№ 337-заг.

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

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8331250 766249

Соболь Тетяна Ігорівна 43727629 TM 01.06.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0350996 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

180,336

3


