
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Миколаївський національний аграрний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Миколаїв

(населений пункт)

від «01» серпня 2019 року №882-К

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Технолого-економічний коледж 

Миколаївського національного аграрного університету у 2019 році та рішення 
приймальної комісії від «01» серпня 2019 року, протокол №15,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 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 *  Шебанін В.С.
(прізвище, ім'я, по батькові)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 лютого 2019 року №179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

М іністерство освіти і науки України
Технолого-економічний коледж 
М иколаївського національного 

аграрного університету

Додаток до наказу від «01» серпня 2019 року 
№  882-К

071 О блік і оподаткування Державна М олодш ий спеціаліст Денна
кош ти фізичних та/або 

ю ридичних осіб

№
 з

ая
ви

 в
 

Є
Д

Е
Б

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

6044963 Кулініч Вікторія Вікторівна 44924291 М К  30.06.2013 
Диплом кваліфікованого 
робітника

О блік і оподаткування 10

1



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 лютого 2019 року №179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

М іністерство освіти і науки України
Технолого-економічний коледж 
М иколаївського національного 

аграрного університету

Додаток до наказу від «01» серпня 2019 року 
№  882-К

073 М енеджмент Державна М олодш ий спеціаліст Денна
кош ти фізичних та/або 

ю ридичних осіб

№
 з

ая
ви

 в
 

Є
Д

Е
Б

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

5575323 Ковальчук А нжела Вікторівна 31244101 АР 30.06.2007 
Диплом кваліфікованого 
робітника

М енеджмент 9

5359512 Кучер Руслан Сергійович 057314 К 19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

М енеджмент 8

5375163 Тачаловська Анна Валеріївна 46585307 СК  30.06.2014 
Диплом кваліфікованого 
робітника

М енеджмент 12

2



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 лютого 2019 року №179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

М іністерство освіти і науки України
Технолого-економічний коледж 
М иколаївського національного 

аграрного університету

Додаток до наказу від «01» серпня 2019 року 
№  882-К

208 А гроінженерія Державна М олодш ий спеціаліст Денна
кош ти фізичних та/або 

ю ридичних осіб

№
 з

ая
ви

 в
 

Є
Д

Е
Б

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

5384220 Коваленко Іван Андрійович 080703 К 17 30.06.2017 Диплом 
кваліфікованого робітника

Агроінж енерія 11

5381934 Реш етняк О лексій А натолійович 19127864 М К  27.06.2002 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Агроінж енерія 11

5761658 Ф іліпов Павло Павлович 026399 К 19 11.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Агроінж енерія 12

з


