


               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 «07»  вересня 2022 року 
№ 487-К

071 Облік і оподаткування 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 10855707 106067
9

Ніколаєнко Анастасія Олександрівна 49327585 MK 10.06.2017 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Облік і 
оподаткування

0,000

2 10575723 106067
9

Сізова Лідія Святославівна 29018633 MK 24.06.2006 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Облік і 
оподаткування

0,000

3 10571646 106067
9

Трисирука Оксана Михайлівна 52921196 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Облік і 
оподаткування

0,000

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
Технолого-економічний 
коледж Миколаївського 

національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 487-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 10962279 106064
3

784-8127431 Валентин Валентинович 52921356 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

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
Технолого-економічний 
коледж Миколаївського 

національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 487-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 11452803 106068
2

Булгаков Кирило Андрійович 52926621 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Менеджмент 0,000

2 10921736 106068
2

784-8122290 Діана Дмитрівна 52921294 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Менеджмент 0,000

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
Технолого-економічний 
коледж Миколаївського 

національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 487-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 10599395 106068
0

784-8023541 Анастасія Олегівна 52920715 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

0,000

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 «07»  вересня 2022 року 
№ 487-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 10576567 106068
6

Лук`яненко Ярослав Сергійович 52916972 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

2 11481316 106068
6

Плєханов Назарій Олександрович 52929242 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

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 «07»  вересня 2022 року 
№ 487-К

201 Агрономія 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 11251257 106068
4

Крічко Кирило Андрійович 52928997 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Агрономія 0,000

2 10972675 106068
4

784-8128889 Руслан Леонідович 52916641 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Агрономія 0,000

3 10557164 106068
4

784-6445699 Андрій Миколайович 33467620 MK 20.06.2008 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

6



4 11469900 106068
4

784-8182739 Єлизавета Миколаївна 52926482 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Агрономія 0,000

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
Технолого-економічний 
коледж Миколаївського 

національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 487-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 11122574 106068
5

Сайко Юрій Юрійович 42962898 XE 31.05.2012 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва

0,000

2 11454339 106068
5

784-8178200 Сергій Іванович 19118708 MK 22.06.2002 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва

0,000

8



3 10562009 106068
5

784-8075535 Вікторія Олександрівна 52926794 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Технологія 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва

0,000

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
Технолого-економічний 
коледж Миколаївського 

національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 487-К

208 Агроінженерія 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 11478610 106068
7

Гаврилін Данііл Максимович 52929427 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Агроінженерія 0,000

2 10722857 106068
7

784-8094622 Павло Андрійович 52918130 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Агроінженерія 0,000

3 10566670 106068
7

784-8073831 Владислав Павлович 52926227 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Агроінженерія 0,000

10



4 10558231 106068
7

784-8074892 Андрій Олександрович 52929010 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Агроінженерія 0,000

5 10572898 106068
7

784-8068194 В`ячеслав Сергійович 52926796 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Агроінженерія 0,000

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
Технолого-економічний 
коледж Миколаївського 

національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 487-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 11453097 106068
3

784-8177812 Сергій Миколайович 52929818 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

0,000

2 11452489 106068
3

784-8177499 Аріадна Артурівна 52197281 MK 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

0,000

12


