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

Форма № Н-1.03.1
Подільський  державний  аграрно-технічний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

(населений пункт)

від «16» серпня 2021 року №545с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Подільського державного аграрно-технічного 
університету в  2021 році та рішення приймальної комісії від «15» серпня 2021 
року, протокол №19,

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 14 арк.

Ректор Володимир ІВАНИШИН
(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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 545с

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9968249 885017
Бесащук Наталія Ярославівна 000873 ЗK 25.06.1993 Диплом 

молодшого спеціаліста
2021р. - 
0167084; 2021р. 
- 0167084

Економіка 131,250

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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 545с

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

№
 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 8710621 885023
Водянка Катерина Іванівна 090754 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0022674; 2021р. 
- 0230097

Облік і 
оподаткування

105,000

2 10006553 885023
Галюк Анастасія Валеріївна 029386 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0189961; 2020р. 
- 0189961

Облік і 
оподаткування

105,250

3 8865819 885023 Ларукова Оксана Кімівна 743804 PT 26.06.1992 Диплом 
молодшого спеціаліста

Облік і 
оподаткування

106,500

4 9687969 885023
Мельничук Тетяна Віталіївна 081572 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

122,250

2



5 10027317 885023
Настюк Анастасія Олександрівна 081564 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

165,500

6 8762058 885023
Негода Сніжана Миколаївна 028425 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0216582; 2019р. 
- 0216582

Облік і 
оподаткування

117,250

7 9587731 885023
Солонець Віктор Олександрович 028464 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0174723; 2020р. 
- 0174723

Облік і 
оподаткування

123,250

8 9284407 885023
Стефанцева Вероніка Валеріївна 063094 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0160665; 2020р. 
- 0160665

Облік і 
оподаткування

128,750

9 9278473 885023
Тимчук Ганна Миколаївна 028430 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0222045; 2019р. 
- 0222045

Облік і 
оподаткування

124,500

10 9254414 885023
Члек Назарій Вадимович 028443 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0175302; 2020р. 
- 0175302

Облік і 
оподаткування

141,500

3



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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 545с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9968854 885034
Галичанський Богдан Русланович 108134 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

111,500

4



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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 545с

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

№
 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 9271109 885043
Бойко Світлана Миколаївна 33391882 XM 29.04.2008 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 117,000

2 10190784 885043
Довбенко Марія Ярославівна 14986257 PH 29.06.2001 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 107,250

3 8864980 885043
Маркова Діана Юріївна 028458 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0091857; 2018р. 
- 0091857

Менеджмент 124,000

4 9559997 885043
Полякова Юлія Олександрівна 012268 E21 25.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0253374; 2019р. 
- 0253374

Менеджмент 116,250

5



5 9548746 885043
Семенюк Катерина Анатоліївна 063095 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0159897; 2020р. 
- 0159897

Менеджмент 110,000

6 9290777 885043
Собистинська Яна Володимирівна 031722 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0359338; 2020р. 
- 0359338

Менеджмент 108,000

7 8850259 885043
Філютіч Ірина Андріївна 048358 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0010893; 2020р. 
- 0010893

Менеджмент 107,250

8 9978392 885043
Цвіркун Анастасія Василівна 012449 E21 28.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0043661; 2019р. 
- 0043661

Менеджмент 118,750

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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 545с

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 10001313 885050
Кацан Анастасія Миколаївна 078329 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0346260; 2021р. 
- 0346260

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

126,250

7



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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 545с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9455909 844643
Добровольський Руслан Ілліч 764008 ПT 01.03.1991 Диплом 

молодшого спеціаліста
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

106,750

8



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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 545с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9784539 925829
Шевчук Богдан Миколайович 078280 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0134293; 2018р. 
- 0134293

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

113,500

9



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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 545с

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9595084 849949
Бородіна Ольга Миколаївна 11640922 XM 28.06.1999 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Геодезія та 
землеустрій

109,000

2 9104376 849949
Козярук Олексій Вікторович 010728 ICBE 28.06.1996 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0363104; 2021р. 
- 0363104

Геодезія та 
землеустрій

117,500

3 9728733 849949
Пшивий Олег Миколайович 091733 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0309757; 2021р. 
- 0362452

Геодезія та 
землеустрій

109,250

10



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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 545с

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 8718095 925815
Гарний Валентин Васильович 049937 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0162579; 2019р. 
- 0250834

Геодезія та 
землеустрій

108,000

2 9042971 925815
Сабадаш Максим Юрійович 050000 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0253304; 2021р. 
- 0387101

Геодезія та 
землеустрій

117,000

3 8735622 925815
Соколовська Тетяна Василівна 27726444 XM 29.06.2005 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0281385; 2021р. 
- 0281385

Геодезія та 
землеустрій

122,000
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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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 545с

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

№
 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 8811532 885296
Дозорець Вадим Володимирович 40041476 BH 01.04.2011 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0379674; 2021р. 
- 0379674

Агрономія 113,250
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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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 545с

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

юридичних осіб

№
 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 8728347 925828

Барсуковська Анастасія Віталіївна 095211 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0193076; 2019р. 
- 0193076

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

129,000

2 9632337 925828

Сторожук Ростислав Артурович 011781 E21 17.02.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0252963; 2021р. 
- 0252963

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

144,000
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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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 545с

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 10116423 925824

Головач Владислав Дмитрович 025983 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0212383; 2018р. 
- 0212383

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

104,500
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