
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 «12» вересня 2022 року №159/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Уманський національний університет 
садівництва у 2022 році та рішення приймальної комісії від «12» вересня 2022 
року, протокол №39,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 30 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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

051 Економіка 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 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 10738874 105372
0

Морозюк Ілона Олександрівна 000727 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0326309 Економіка 140,000

2 10740034 105372
0

Шпитко Дмитро Олегович 000726 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0316145 Економіка 144,500

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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

071 Облік і оподаткування 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 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 11361393 984049
Бойко Олександр Володимирович 000721 A22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0318089 Облік і 
оподаткування

135,000

2 11166146 984049
Борсук Анастасія Маратівна 085131 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0442722 Облік і 
оподаткування

135,500

3 11236398 984049
Наливайко Леся Дмитрівна 013145 E22 24.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483182 Облік і 
оподаткування

131,000

4 10923027 984049
Новодворський Данило Олегович 051284 E22 21.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0314490 Облік і 
оподаткування

135,500

2



5 11177384 984049
Питель Ярослав Русланович 018825 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0482211 Облік і 
оподаткування

136,500

6 10672189 984049
Соколенко Кіндрат Володимирович 029443 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0237815 Облік і 
оподаткування

137,000

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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

071 Облік і оподаткування 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 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 10841276 105372
2

Романій Олександра Миколаївна 097903 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0334764 Облік і 
оподаткування

107,000

2 11256523 105372
2

Яровенко Ольга Михайлівна 16101831 EP 27.06.2001 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0482214 Облік і 
оподаткування

144,000

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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

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 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 10689846 100512
2

Ворфоломєєва Яна Євгеніївна 029450 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0236573 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

115,000

2 11178057 100512
2

Гриньова Єлізавета Ігорівна 013130 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0001736 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

136,500

3 10792297 100512
2

Кустол Сергій Сергійович 048898 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0196638 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

108,500

5



4 10501344 100512
2

Максимчук Вероніка Сергіївна 013133 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0082979 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

132,500

5 10791722 100512
2

Рашкован Руслан Русланович 048894 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0255351 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

133,500

6 11175435 100512
2

Черниш Анастасія Олександрівна 013134 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0001671 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

132,000

7 10784963 100512
2

Шпак Денис Сергійович 013132 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0433344 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

131,500

8 10689765 100512
2

Шпирко Богдана Олександрівна 029456 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0237995 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

135,000

6



               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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

073 Менеджмент 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 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 10672575 100512
4

Березянський Олександр Олександрович 000737 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0327683 Менеджмент 134,500

2 10660146 100512
4

Криворучко Аліна Володимирівна 000745 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0317741 Менеджмент 133,500

3 10656080 100512
4

Поросюк Володимир Юрійович 000738 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0317346 Менеджмент 139,500

4 10484892 100512
4

Семко Інна Олександрівна 013129 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0083375 Менеджмент 138,500

7



5 10656101 100512
4

Хуторянська Наталія Олегівна 000743 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0319409 Менеджмент 138,500

6 10656114 100512
4

Шпілівенко Анастасія Степанівна 000742 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0443808 Менеджмент 139,500

7 10656119 100512
4

Янченков Артем Олександрович 000744 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0330027 Менеджмент 139,000

8



               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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

073 Менеджмент 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 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 10650601 106337
9

Подгорець Наталя Михайлівна 003574 E22 31.01.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0035622 Менеджмент 116,500

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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

075 Маркетинг 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 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 10665331 984402
Васильченко Вікторія Василівна 000724 A22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0316657 Маркетинг 135,000

2 10536262 984402
Кульчицький Михайло Вікторович 048913 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0356007 Маркетинг 139,000

3 10580956 984402
Слободяник Владислав Сергійович 000723 A22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0325926 Маркетинг 138,500

4 10663885 984402
Товстик Дмитро Михайлович 000729 A22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0316495 Маркетинг 136,500

10



5 10690403 984402
Худєєв Андрій Володимирович 000722 A22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
бакалавра

2020р. - 0116738; 2022р. - 
0316523

Маркетинг 148,000

6 10795696 984402
Чебан Богдан Олександрович 048893 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0255534 Маркетинг 131,500

11



               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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

075 Маркетинг 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 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 10501733 105372
4

Глєбов Іван Олегович 048904 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0356045 Маркетинг 117,500

12



               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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 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 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 11398426 980605

Баран Оксана Олегівна 000728 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0301746 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

122,000

2 11134763 980605

Березовський Максим Олегович 028300 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0205574 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

135,500

3 11114655 980605

Соловійчук Андрій Іванович 008280 E22 28.02.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0343201 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

132,000

13



               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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 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 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 11175057 105372
5

Гідней Саміол Джєймс 034699 E19 28.06.2019 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0315362 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

138,500

2 10767548 105372
5

Приз Валерія Валеріївна 056801 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0372460 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

112,500

14



               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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

091 Біологія 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 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 11131262 101382
2

Лубко Даніїл Віталійович 064159 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0422381 Біологія 127,500

15



               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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

122 Комп'ютерні науки 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 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 10530885 105372
3

Баліцький Денис Сергійович 029433 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0118076 Комп'ютерні 
науки

106,000

2 10507974 105372
3

Білоус Владислав Юрійович 029405 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0117893; 2021р. - 
0212680

Комп'ютерні 
науки

111,000

16



               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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

122 Комп'ютерні науки 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 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 10482537 977503
Цюмрак Вадим Валерійович 029407 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0115673 Комп'ютерні 
науки

122,500

17



               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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

181 Харчові технології 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 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 10480864 105194
9

Дульнєв Дмитро Ігорович 012804 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0047165 Харчові 
технології

105,000

18



               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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

193 Геодезія та землеустрій 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 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 10707327 105253
9

Сергеєв Михайло Олександрович 000757 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0338764 Геодезія та 
землеустрій

134,500

19



               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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

201 Агрономія 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 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 10538764 105195
0

Бомко Денис Олександрович 012771 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0233212 Агрономія 109,500

2 10487305 105195
0

Погорілий Олександр Володимирович 012781 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0055768 Агрономія 135,500

3 10481946 105195
0

Поперешняк Євгеній Миколайович 012780 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0070436 Агрономія 119,500

4 10478305 105195
0

Садовський Сергій Володимирович 026432 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0096545 Агрономія 123,000

20



5 10786700 105195
0

Стрелюк Віктор Олександрович 057850 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0189603 Агрономія 121,500

21



               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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

201 Агрономія 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 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 11204465 983384
Фера Микола Анатолійович 019922 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0028076 Агрономія 114,000

22



               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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

202 Захист і карантин рослин 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 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 10721826 980457
Дончук Роман Олегович 065090 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0191097 Захист і 
карантин рослин

121,000
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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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

203 Садівництво та виноградарство 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 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 10920770 100104
2

Сухомлин Яна Сергіївна 001107 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2020р. - 0310200 Садівництво та 
виноградарство

117,000

24



               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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

205 Лісове господарство 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 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 10562203 105282
4

Меленний Віталій Вікторович 064660 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0173501 Лісове 
господарство

110,500

25



               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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

205 Лісове господарство 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 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 10766982 100388
8

Онищенко Вадим Сергійович 013442 E22 25.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0047180 Лісове 
господарство

130,500
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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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

206 Садово-паркове господарство 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 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 10488827 106300
0

Бондаренко Віталій Олександрович 000765 E22 31.01.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0058832 Садово-паркове 
господарство

103,500

2 10544775 106300
0

Буркацька Марина Володимирівна 005706 E22 28.01.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0229491 Садово-паркове 
господарство

137,000

3 10657547 106300
0

Манчук Олександр Ігорович 012767 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0056341 Садово-паркове 
господарство

124,000

4 10543550 106300
0

Черкевич Наталія Олександрівна 005708 E22 28.01.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0234516 Садово-паркове 
господарство

122,000
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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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

208 Агроінженерія 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 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 11344575 981493
Бойко Ярослав Васильович 026454 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0085121 Агроінженерія 128,500

2 11205465 981493
Когут Ярослав Петрович 039920 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0485373 Агроінженерія 130,000

3 10641375 981493
Швець Андрій Віталійович 000735 A22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0335467 Агроінженерія 123,500
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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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

208 Агроінженерія 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 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 10481499 105372
7

Зінченко Микола Петрович 012810 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0071490 Агроінженерія 146,500

2 10619005 105372
7

Макаренко Дмитро Олексійович 004104 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0148437 Агроінженерія 121,500

3 11252242 105372
7

Татаренко Дмитро Олександрович 019573 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0064121 Агроінженерія 129,000
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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 «12»  вересня 2022 року 

№ 159/ст

241 Готельно-ресторанна справа 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 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 10585360 100518
4

Бичков Микита Андрійович 000747 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0327065 Готельно-
ресторанна 
справа

143,500

2 10724211 100518
4

Лихенко Максим Сергійович 000752 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0316476 Готельно-
ресторанна 
справа

135,500

3 10739577 100518
4

Трачук Тетяна Ігорівна 000746 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2020р. - 0335256 Готельно-
ресторанна 
справа

125,500
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