
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  "Маслівський  аграрний  фаховий  коледж 

(найменування закладу освіти)

 ім.  П.Х.  Гаркавого  Білоцерківського  національного  аграрного  університету" 

НАКАЗ
МАСЛІВКА

(населений пункт)

від «09» серпня 2021 року №117

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського 
національного аграрного університету" у 2021 році та рішення приймальної комісії 
від «09» серпня 2021 року, протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 7 арк.

В.о. директора Наталія ПАХОВИЧ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ "Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім. 
П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського 

національного аграрного 
університету"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 117

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10222338 899715
Бугай Наталія Павлівна 43750867 KX 31.05.2012 

Диплом бакалавра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

345,000

2 10220566 899715
Гламазденко Катерина Миколаївна 39388762 KB 30.06.2010 

Диплом бакалавра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

345,000

3 10220513 899715
Кобилінська Ганна Іванівна 38388960 KB 30.06.2010 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

345,000

1



4 10222064 899715
Крупник Марія Ігорівна 26355833 KB 15.06.2005 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

346,000

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ "Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім. 
П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського 

національного аграрного 
університету"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 117

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10216988 882261
Куліненко Мирослав Віталійович 025242 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 306,000

2 10220609 882261
Музика Іван Олексійович 135457 E20 07.07.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 321,000

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ "Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім. 
П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського 

національного аграрного 
університету"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 117

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10222396 830015

Кабанець Микола Олександрович 100587 E16 30.06.2016 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація і 
технологія ведення 
фермерського 
господарства

306,000

2 10222507 830015

Ткаленко Оксана Миколаївна 168809 B18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

Організація і 
технологія ведення 
фермерського 
господарства

316,000

4



3 10222520 830015

Чабанюк В`ячеслав Сергійович 032868 B17 23.06.2017 
Диплом бакалавра

Організація і 
технологія ведення 
фермерського 
господарства

305,000

5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ "Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім. 
П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського 

національного аграрного 
університету"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 117

274 Автомобільний транспорт 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10222675 940296
Крот Віталій Федорович 38350656 KX 25.06.2010 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Автомобільний 
транспорт

320,000

2 10220586 940296
Мартиненко Олексій Валентинович 26781271 EP 30.06.2005 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Автомобільний 
транспорт

346,000

3 10220674 940296
Свистун Віталій Сергійович 041301 E21 26.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

324,000

6
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