
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 «16» серпня 2021 року №316-заг.

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський державний аграрний університет у 
2021 році та рішення приймальної комісії від «16» серпня 2021 року, протокол 
№17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 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 «16»  серпня 2021 року 
№ 316-заг.

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

юридичних осіб
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1 8857926 884677

Бабій Олександра Володимирівна 50663545 CK 01.07.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0000693; 2021р. 
- 0000693

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

171,819

2 9051778 884677

Буренкова Катерина Сергіївна 52117374 KC 30.09.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0356128; 2021р. 
- 0356128

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

149,583

3 8953727 884677

Горзов Мирослава Борисівна 52745703 AK 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0247036; 2021р. 
- 0247036

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

123,701

1



4 9613905 884677

Кострикина Сабріна Борисівна 52442610 CK 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0257978; 2021р. 
- 0257978

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

115,668

5 9573493 884677

Неволіна Діана Євгеніївна 51840729 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0003410; 2020р. 
- 0003410

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

157,794

6 8935351 884677

Самодєлова Марія Олександрівна 52632770 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0300731; 2021р. 
- 0300731

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

176,052

2


