
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Уманський  національний  університет  садівництва 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
УМАНЬ

(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №138/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Уманський національний університет 
садівництва у 2022 році та рішення приймальної комісії від «05» вересня 2022 року, 
протокол №35,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 17 арк.

Ректор Олена НЕПОЧАТЕНКО
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 138/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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10509010 991726
Долина Василь Васильович 002058 IB 26.02.1999 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Економіка 184,900

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 138/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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10663845 969829
Старий Олександр Олександрович 31077650 KC 27.06.2007 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Облік і 
оподаткування

187,200

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 138/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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10541172 976111

Семенюк Станіслав Сергійович 51047189 BH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

175,950

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 138/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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10623600 995825
Лантух Владислав Ігорович 47553189 EP 30.06.2014 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 181,650

4



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 138/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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10698965 980604

Рогожа Василь Васильович 17758828 CK 27.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

180,700

5



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 138/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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10636661 983805
Бабич Віталій Сергійович 44236268 XA 27.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 186,350

2 10642300 983805
Каптан Андрій Петрович 44739295 KB 01.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 176,150

3 10645524 983805
Локтіонов Вадим Володимирович 46285676 KX 31.05.2014 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 175,250

4 10636428 983805
Москалюк Олександр Костянтинович 38047451 EP 28.05.2010 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 177,950

6



5 10637487 983805
Прасол Юрій Олександрович 014584 ГЖ 15.04.1994 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 179,650

7



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 138/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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10623535 984045
Давидов Сергій Ігорович 41354116 EP 30.06.2011 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Комп'ютерні 
науки

178,900

2 11149700 984045

Добрянський Назар Олегович 52989970 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0296332 Комп'ютерні 
науки

172,600

3 10977516 984045

Малінов Михайло Віталійович 52989864 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0166771 Комп'ютерні 
науки

193,000

8



4 10477893 984045

Мальований Євгеній Михайлович 52245397 EP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0234717 Комп'ютерні 
науки

174,333

5 10807153 984045

Прокопчук Богдан Ігорович 52989868 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0169990 Комп'ютерні 
науки

186,700

9



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 138/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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11161024 968920

Прокопенко Валерія Русланівна 51365338 EP 01.07.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0478798 Харчові 
технології

137,802

2 11023510 968920

Пташко Вікторія Віталіївна 52989946 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0296783 Харчові 
технології

146,064

10



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 138/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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10852161 989290
Богайчук Наталія Анатоліївна 012787 OД 19.06.1998 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 159,834

2 10717907 989290

Бологан Анастасія Василівна 52501835 KC 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0428963 Агрономія 138,108

3 10912344 989290

Варченко Олексій Сергійович 53024701 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0262632 Агрономія 140,600

11



4 10542653 989290

Волошина Лариса Ігорівна 52951062 EP 06.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0087193 Агрономія 141,576

5 11345499 989290

Дужій Валерія Вадимівна 50837075 CK 24.05.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0301962 Агрономія 133,518

6 11319328 989290

Калієвська Анна Ярославівна 53584654 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0316904 Агрономія 150,960

7 11019248 989290
Панюкова Маргарита Олексіївна 48871310 EP 29.04.2016 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0318391 Агрономія 139,332

8 11106676 989290

Пристінська Дарина Олександрівна 53033557 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0113787 Агрономія 152,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 138/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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11026122 973873

Басараб Діана Вікторівна 52992038 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0300039 Садівництво та 
виноградарство

133,722

2 10783707 973873
Більчик Наталія Григорівна 22315781 EP 25.06.2003 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0317716 Садівництво та 
виноградарство

132,702

3 11068577 973873

Кравець Руслан Романович 52681717 BH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0286155 Садівництво та 
виноградарство

128,400

13



4 11356416 973873

Юрченко Антоніна Віталіївна 53363441 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0066456 Садівництво та 
виноградарство

140,352
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 138/ст

205 Лісове господарство 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11296909 100389
3

Вініченко Юлія Сергіївна 35903091 EP 20.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0483423 Лісове 
господарство

132,855

2 10542196 100389
3

Гаврилець Дмитро Олександрович 45550907 BH 27.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0456006 Лісове 
господарство

146,472

3 11014220 100389
3

Плосконосюк Дмитро Володимирович 15301017 KC 22.06.2001 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0325583 Лісове 
господарство

141,882

4 11273966 100389
3

Степаненко Назар Васильович 44590037 EP 01.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0322160 Лісове 
господарство

140,709

15



5 10533648 100389
3

Чабан Ярослав Васильович 48418955 EP 30.06.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Лісове 
господарство

149,277
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 138/ст

206 Садово-паркове господарство 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10588543 100465
7

Швець Єлизавета Володимирівна 53000319 EP 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0098981 Садово-паркове 
господарство

144,177

2 10511939 100465
7

Янішевська Єлизавета Василівна 52989912 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0048328 Садово-паркове 
господарство

138,771
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