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

Форма № Н-1.03.1
Одеський  державний  аграрний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «06» серпня 2021 року №295-заг.

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський державний аграрний університет у 
2021 році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2021 року, протокол 
№15,

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 8 арк.

Ректор Михайло БРОШКОВ
(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 Одеський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
№ 295-заг.

051 Економіка 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 8715500 838742
Чернієвський Микола Володимирович 48453657 CK 26.06.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Економіка 153,204

1



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 Одеський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
№ 295-заг.

073 Менеджмент 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 9008412 849715
Фурданич Антоній Іванович 49471181 EH 24.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 148,920
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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 Одеський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
№ 295-заг.

201 Агрономія 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 8890939 874637
Василишин Максим Олександрович 49118245 BH 25.05.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агрономія 155,228

2 9026051 874637

Дзюбан Анастасія Володимирівна 52441954 CK 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0147108; 2021р. 
- 0147108; 
2021р. - 
0147108

Агрономія 144,616

3 10171002 874637
Івасюк Василь Васильович 31061560 KC 27.06.2007 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агрономія 127,761
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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 Одеський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
№ 295-заг.

202 Захист і карантин рослин 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 9876418 838737

Кошелап Наталя Валентинівна 13428308 CK 23.06.2000 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0001080; 2021р. 
- 0001080; 
2020р. - 
0382032

Захист і карантин 
рослин

129,062

2 9560193 838737

Ткачук Іванна Дмитрівна 000112 MHAC 21.06.1997 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0264017; 2021р. 
- 0264017; 
2021р. - 
0264017

Захист і карантин 
рослин

142,275
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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 Одеський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
№ 295-заг.

203 Садівництво та виноградарство 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 9792870 834511

Чернявська Любов Сергіївна 47862465 HK 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0386882; 2021р. 
- 0386882; 
2021р. - 
0386882

Садівництво та 
виноградарство

148,205

5



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 Одеський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
№ 295-заг.

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 8934409 846878

Гудзей Валерія Анатоліївна 50759258 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0107321; 2019р. 
- 0107321; 
2019р. - 
0107321

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

140,454

2 9975313 846878

Надзельська Олександра Дмитрівна 52318013 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0062585; 2021р. 
- 0062585; 
2021р. - 
0062585

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

144,928

3 9279309 846878

Рішко Денис Михайлович 0003446 AБ 30.06.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

179,261

6



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 Одеський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
№ 295-заг.

208 Агроінженерія 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 9594687 850308

Середа-Дальськи Олександр 52456224 CK 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0197006; 2021р. 
- 0197006; 
2021р. - 
0197006

Агроінженерія 139,986

2 8990910 850308
Скрипка Олексій Вікторович 50051725 CK 23.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 163,655

3 9413178 850308

Суарес 
Монтанарро

Олексій Хуанович 52443412 CK 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0286370; 2021р. 
- 0286370; 
2021р. - 
0286370

Агроінженерія 142,327

7



4 8989460 850308
Ускевич Григорій Григорович 48710178 CK 29.05.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 135,876
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