
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 №549с

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 10 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 
№ 549с

051 Економіка Державна Магістр 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 9009884 858642 Пенкальська Анна Олегівна 011602 B15 30.06.2015 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0086380

Економіка 116,750

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 
№ 549с

071 Облік і оподаткування Державна Магістр 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 9073622 819122 Дзержинська Катерина Сергіївна 169525 B18 27.06.2018 
Диплом бакалавра

Облік і 
оподаткування

111,500

2 9610274 819122 Остапчук Анастасія Вікторівна 102553 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0101502

Облік і 
оподаткування

125,250
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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 
№ 549с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Магістр 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 9080527 863203
Григорчук Наталія Григорівна 102658 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0007844

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

128,750

2 9593333 863203
Литвинюк Павло Миколайович 102745 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

127,100

3 10166369 863203
Чесановська Юлія Михайлівна 083161 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

114,500
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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 
№ 549с

073 Менеджмент Державна Магістр 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 9694720 863204 Магулко Олена Олегівна 090138 B18 26.06.2018 
Диплом бакалавра

Менеджмент 130,750

2 9749610 863204 Підлипний Ярослав Олегович 102877 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0011678

Менеджмент 114,500

3 9216582 863204 Рогуцький Владислав Валентинович 029004 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0004175

Менеджмент 134,000
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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 
№ 549с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Магістр 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 9854033 878062
Вересюк Валерій Вікторович 111613 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0109662

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

134,000

2 9987940 878062
Шпилька В`ячеслав Антонович 102676 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0095330

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

125,000
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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 
№ 549с

193 Геодезія та землеустрій Державна Магістр 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 10151268 828098 Цибулько Іван Геннадійович 076044 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Землеустрій і 
кадастр

140,000
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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 
№ 549с

201 Агрономія Державна Магістр 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 9212201 841242 Гуменюк Андрій Васильович 102688 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0055950

Агрономія 115,500
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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 
№ 549с

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Магістр 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 9383592 852197

Добровольський Антон Володимирович 111651 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

141,250

2 10121663 852197

Ставська Єлізавета Олексіївна 057421 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0069286

 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

127,500
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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 
№ 549с

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Магістр 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 9605252 810724

Лук`янюк Віктор Миколайович 102972 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)

126,500
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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 
№ 549с

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр 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 9318226 858643
Відлацька Вікторія Павлівна 058407 B19 30.06.2019 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0084399

Публічне 
управління та 
адміністрування

119,250
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