
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Подільський  державний  аграрно-технічний  університет 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

(населений пункт)

від «11» вересня 2020 року №590с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Подільського державного аграрно-технічного 
університету у 2020 році та рішення приймальної комісії від «10» вересня 2020 
року, протокол №20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Ректор В.В. Іванишин
(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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «11»  вересня 2020 року 
№ 590с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Денна 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 8003804 766707
Потемковський Максим Денисович 051786 E20 26.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0281851 Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

336

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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «11»  вересня 2020 року 
№ 590с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Денна 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 7953591 766720
Дьячук Назарій Юрійович 017068 E20 27.04.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0210444 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

232

2 7221796 766720
Жук Анастасія Богданівна 017070 E20 27.04.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0209545 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

202

3 7986572 766720
Завальський Максим Віталійович 095300 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0233615 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

208

4 8065366 766720
Підгірний Олег Олегович 051744 E20 26.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0316439 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

229

5 7426768 766720
Тетервак Денис Валерійович 004574 E20 12.02.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0273206 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

211

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
Подільський державний 
аграрно-технічний 
університет

Додаток до наказу від «11»  вересня 2020 року 
№ 590с

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Денна 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 7814351 766711
Ільніцький Олександр Вікторович 107784 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0337783 Публічне 
управління та 
адміністрування

331

3


