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

Форма № Н-1.03.1
Уманський  національний  університет  садівництва 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
УМАНЬ

(населений пункт)

від «09» серпня 2021 року №120-ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Уманський національний університет 
садівництва у 2021 році та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2021 року, 
протокол №28,

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 14 арк.

Ректор Олена НЕПОЧАТЕНКО
(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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 120-ст

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 9623582 856238 Бовкун Олександр Іванович 021831 ГE 31.05.1995 Диплом 
кваліфікованого робітника

Економіка 133,120

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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 120-ст

071 Облік і оподаткування 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 9915905 818818
Скрипка Олександра Миколаївна 609088 ЛE 12.06.1993 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Облік і 
оподаткування

146,536

2



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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 120-ст

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 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 9630343 829817
Руссу Олександр Ігорович 44468146 CK 01.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

135,928

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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 120-ст

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 9629208 862313
Каракуц Олександр Іванович 44584664 EP 01.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 144,352

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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 120-ст

075 Маркетинг 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 9623867 839696
Сагайдак Максим Віталійович 40899534 CK 30.06.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Маркетинг 136,032

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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 120-ст

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 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 9614309 838837
Позичанюк Людмила Станіславівна 020038 ДБBK 25.06.1998 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

134,680

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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 120-ст

101 Екологія 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 9622792 844693

Бондаренко Олена Олексіївна 50983661 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0021849; 2019р. 
- 0021849; 
2019р. - 
0021849

Екологія 157,476

2 9027721 844693

Мазурець Вадим Володимирович 44920862 EP 30.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0366712; 2021р. 
- 0366712; 
2021р. - 
0366712

Екологія 149,042

3 9617381 844693
Щелкунова Наталія Олександрівна 22355100 EH 26.06.2003 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Екологія 133,236

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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 120-ст

122 Комп'ютерні науки 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 9622062 845122
Касумов Максим Ільгамович 42798157 KB 25.05.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Комп'ютерні науки 134,576

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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 120-ст

181 Харчові технології 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 9923989 817568

Кротик Ангеліна Петрівна 52732612 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0335323; 2021р. 
- 0335323; 
2021р. - 
0335323

Харчові технології 166,018

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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 120-ст

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 10123700 852736

Верхогляд Вероніка Сергіївна 50169082 BH 21.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0077197; 2018р. 
- 0077197; 
2018р. - 
0077197

Агрономія 150,188

2 9366238 852736

Гревцев Ілля Ігорович 52503137 KC 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0190292; 2021р. 
- 0190292; 
2021р. - 
0190292

Агрономія 194,646

3 8975751 852736

Квятковська Валерія Вікторівна 51765447 EP 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0134293; 2020р. 
- 0134293; 
2020р. - 
0134293

Агрономія 171,786

10



4 9643681 852736
Ротай Олег Едуардович 18789006 BH 22.06.2002 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агрономія 143,654

5 9456335 852736

Шеремета Альона Василівна 52508797 KC 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0141658; 2021р. 
- 0141658; 
2021р. - 
0141658

Агрономія 142,724

11



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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 120-ст

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 9558632 825795

Аландарева Лілія Олексіївна 52245581 EP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0350595; 2021р. 
- 0350595; 
2021р. - 
0350595

Садівництво та 
виноградарство

138,594

2 9668995 825795
Андрійчук Олександр Вікторович 11417757 XM 20.06.1999 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Садівництво та 
виноградарство

136,843

3 9958220 825795
Гвоздакова Віра Сергіївна 22611102 BH 30.06.2003 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Садівництво та 
виноградарство

137,268

4 9663420 825795
Губар Владислав Олександрович 44973376 CM 27.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Садівництво та 
виноградарство

140,026
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5 9662846 825795
Єна Андрій Миколайович 40340993 EH 30.05.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Садівництво та 
виноградарство

133,767

6 9661978 825795
Калінін Євгеній Олександрович 45011971 XA 27.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Садівництво та 
виноградарство

133,767
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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 Уманський національний 
університет садівництва

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 120-ст

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
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/п
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яв
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в 
ЄД
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О
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 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 9622808 829487
Говорун Андрій Віталійович 33713790 EP 21.06.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 135,252

2 9601117 829487
Жденяк Руслан Петрович 23748682 CK 23.06.2004 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 127,508

3 9628265 829487
Ящишин Дмитро Сергійович 40380387 BH 30.06.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 131,751
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