


               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
Технолого-економічний 
коледж Миколаївського 

національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «29»  липня 2022 року 
№ 413-К

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Фаховий молодший 

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 10392479 968034

Степанова Валерія Юріївна 52924993 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

148,000

2 10446916 968034

784-7997444 Іван Сергійович 52925287 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

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
Технолого-економічний 
коледж Миколаївського 

національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «29»  липня 2022 року 
№ 413-К

073 Менеджмент Державна Фаховий молодший 
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 10311787 968035
784-7868501 Марія Сергіївна 52921373 MK 10.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Менеджмент 140,000

2 10314864 968035
784-7879273 Ганна Віталіївна 52926831 MK 10.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Менеджмент 155,000

3 10368115 968035
784-7859744 Віктор Васильович 52929354 MK 10.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Менеджмент 128,000
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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
Технолого-економічний 
коледж Миколаївського 

національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «29»  липня 2022 року 
№ 413-К

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Державна Фаховий молодший 

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 10366498 988083

784-7860607 Дар`я Олегівна 52920859 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

0,000
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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
Технолого-економічний 
коледж Миколаївського 

національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «29»  липня 2022 року 
№ 413-К

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Фаховий молодший 

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 10378904 991309

784-7944115 Артем Михайлович 52928490 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

139,000

2 10403009 991309

784-7872068 Денис Андрійович 52920724 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

147,000

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
Технолого-економічний 
коледж Миколаївського 

національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «29»  липня 2022 року 
№ 413-К

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Фаховий молодший 

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 10335866 987171

784-7896720 Дмитро Юрійович 52926459 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва

0,000

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
Технолого-економічний 
коледж Миколаївського 

національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «29»  липня 2022 року 
№ 413-К

241 Готельно-ресторанна справа Державна Фаховий молодший 
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 10328654 100874
5

Босик Олександра Миколаївна 52929127 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

112,000

2 10410961 100874
5

Манзарук Каріна Віталіївна 52924955 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

105,000

3 10309347 100874
5

784-7862937 Ольга Вікторівна 52921296 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

137,000

6



4 10442428 100874
5

Савченко Дар`я Сергіївна 52925122 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

122,000

5 10362551 100874
5

784-7930606 Боголєп Серафимович 52929821 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

132,000

6 10376875 100874
5

Сурженко Олександра Олександрівна 52921188 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

129,000

7


