


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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна 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 9684796 856927

Гуртовенко Анастасія Сергіївна 37833172 XA 28.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0321536; 2021р. 
- 0321536; 
2021р. - 
0321536

Економіка 124,440
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна 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 10031853 867194

Кузнєцов Ілля Антонович 50769550 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0009890; 2019р. 
- 0009890; 
2019р. - 
0009890

Економіка 132,906

2 9254908 867194

Норік Поліна Геннадіївна 51963051 XA 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0007674; 2020р. 
- 0007674; 
2021р. - 
0136005

Економіка 142,290
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна 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 8743072 838245

Стрюк Владислава Ігорівна 51959760 XA 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0142689; 2020р. 
- 0142689; 
2020р. - 
0142689

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

152,286
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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 9328552 864117

Зуб Дар`я Андріївна 52282504 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0049449; 2021р. 
- 0049449; 
2021р. - 
0049449

Менеджмент 140,862

2 9453702 864117

Удовіченко Андрій Олександрович 52275095 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0130846; 2021р. 
- 0130846; 
2021р. - 
0130846

Менеджмент 134,538
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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 9241168 819027

Лазарева Евеліна Олександрівна 52296346 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0238528; 2021р. 
- 0238528; 
2021р. - 
0238528

Менеджмент 162,690

2 9686701 819027

Почуєва Анна Василівна 28855503 XA 27.06.2006 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0328871; 2021р. 
- 0328871; 
2021р. - 
0328871

Менеджмент 120,870
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

075 Маркетинг Державна Бакалавр Заочна 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 9581919 860809

Павличенко Вікторія Вікторівна 52261709 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0125066; 2021р. 
- 0125066; 
2021р. - 
0125066

Маркетинг 158,304
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Заочна 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 8779545 864075

Довгаль Маргарита Олександрівна 52278450 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0142558; 2021р. 
- 0142558; 
2021р. - 
0142558

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

136,884
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

081 Право Державна Бакалавр Заочна 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 9131840 864058

Акопова Альбіна Олегівна 51385845 HK 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0030663; 2019р. 
- 0097108; 
2019р. - 
0097108

Право 183,396

2 9374876 864058

Гречко Дар`я Олегівна 52265449 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0083548; 2021р. 
- 0083548; 
2021р. - 
0083548

Право 155,856

3 10123278 864058
Кудей Сергій Володимирович 42151025 XA 11.05.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Право 171,462
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4 10124720 864058
Фіндросов Андрій Олександрович 36376143 AH 26.06.2009 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Право 169,830
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

081 Право Державна Бакалавр Заочна 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 9201425 834236

Санжаревська Анжеліка Сергіївна 51346066 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0235739; 2019р. 
- 0235739; 
2019р. - 
0235739

Право 141,066

10



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна 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 9604917 835800

Донська Анна Іванівна 12189746 XA 18.05.2000 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0002970; 2021р. 
- 0002970; 
2019р. - 
0346146

Екологія 113,526

11



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна 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 9390707 835802

Рекунова Дар`я Романівна 51134618 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0311765; 2019р. 
- 0311765; 
2019р. - 
0311765

Екологія 143,004

2 9832382 835802

Руденко Євген Олегович 33435068 XA 25.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0394370; 2021р. 
- 0394370; 
2021р. - 
0394370

Екологія 128,802

12



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна 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 8807273 835804

Швачка Вікторія Сергіївна 52263905 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0048835; 2021р. 
- 0048835; 
2021р. - 
0048835

Екологія 135,334

13



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Заочна 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 9973786 864084

Дмитренко Микола Зіновійович 50083515 XA 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0094708; 2018р. 
- 0094708; 
2018р. - 
0094708

Галузеве 
машинобудування

133,379

14



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна 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 9024434 833860
Куцев Ілля Андрійович 49401333 XA 23.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

170,442

15



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Заочна 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 9761631 878037

Єреклінцева Марія Павлівна 52279453 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0201787; 2021р. 
- 0201787; 
2021р. - 
0201787

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

122,196

16



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

163 Біомедична інженерія Державна Бакалавр Заочна 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 10124270 863258

Крупська Олена Анатоліївна 29349527 HP 27.06.2006 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0035235; 2021р. 
- 0035235; 
2021р. - 
0035235

Біомедична 
інженерія

115,056

17



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

163 Біомедична інженерія Державна Бакалавр Заочна 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 9587456 864055

Куриленко Альона Владиславівна 52231787 XA 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0194976; 2021р. 
- 0194976; 
2021р. - 
0194976

Біомедична 
інженерія

115,668

18



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

181 Харчові технології Державна Бакалавр Заочна 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 10124096 861159

Федчун Анастасія Миколаївна 52670138 PB 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0081027; 2021р. 
- 0081027; 
2021р. - 
0081027

Харчові технології 134,844

2 9780066 861159

Харченко Анастасія Євгеніївна 46167624 XA 30.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0054025; 2021р. 
- 0054025; 
2021р. - 
0054025

Харчові технології 149,505

19



3 9872462 861159

Черкашина Інна Василівна 52523543 CM 23.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0095967; 2021р. 
- 0095967; 
2021р. - 
0095967

Харчові технології 119,748

20



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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Заочна 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 9922417 856988

Зубко Данііл Віталійович 52269324 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0158915; 2021р. 
- 0158915; 
2021р. - 
0158915

Будівництво та 
цивільна інженерія

127,092
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна 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 10076240 836525

Борисенко Інна Володимирівна 50082991 XA 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0091506; 2018р. 
- 0091506; 
2018р. - 
0091506

Агрономія 150,348

2 9420473 836525

Бурдін Михайло Валерійович 46170347 XA 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0326519; 2021р. 
- 0326519; 
2021р. - 
0326519

Агрономія 146,176

22



3 9625341 836525

Дихтяр Олександр Віталійович 52262982 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0053017; 2021р. 
- 0053017; 
2021р. - 
0053017

Агрономія 122,630

4 10182003 836525

Солодка Анастасія Сергіївна 51305801 AP 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0088232; 2019р. 
- 0177376; 
2019р. - 
0177376

Агрономія 153,918
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна 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 9090412 838155

Гвагваліа Діана Джейранівна 51943570 XA 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0040444; 2020р. 
- 0040444; 
2020р. - 
0040444

Агрономія 148,512
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна 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 9013459 838941

Приз Олександра Сергіївна 52231871 XA 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0235092; 2021р. 
- 0235092; 
2021р. - 
0235092

Агрономія 135,558
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Бакалавр Заочна 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 9101625 867369

Круковський Юрій Євгенович 33439719 XA 25.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0343162; 2021р. 
- 0343162; 
2021р. - 
0343162

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

124,536
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна 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 9299548 856790

Горайчук Юрій Андрійович 52220872 BC 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0273163; 2021р. 
- 0273163; 
2021р. - 
0273163

Агроінженерія 115,974
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

242 Туризм Державна Бакалавр Заочна 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 9712776 836602

Босенко Іван Євгенійович 52824593 XA 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0192084; 2021р. 
- 0192084; 
2021р. - 
0192084

Туризм 111,486

2 9479120 836602

Шамкіна Єлизавета Сергіївна 52271125 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0056397; 2021р. 
- 0056397; 
2021р. - 
0056397

Туризм 136,884
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

242 Туризм Державна Бакалавр Заочна 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 9080567 836607

Боярська Софія Русланівна 52274394 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0038842; 2021р. 
- 0038842; 
2021р. - 
0038842

Туризм 122,502
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

242 Туризм Державна Бакалавр Заочна 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 9425272 836601

Власов Олексій Костянтинович 52262316 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0001743; 2021р. 
- 0001743; 
2021р. - 
0001743

Туризм 128,385
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

242 Туризм Державна Бакалавр Заочна 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 9425421 836605

Чернов Данило Олександрович 51771973 XA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0091814; 2020р. 
- 0091814; 
2021р. - 
0227840

Туризм 125,970
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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
Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 
Петра Василенка

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 02-02/545

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна 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 9574345 833901

Моісєєв Роман Віталійович 072925 A 17.07.1992 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

2021р. - 
0338138; 2021р. 
- 0338138; 
2021р. - 
0338138

Публічне 
управління та 
адміністрування

142,698
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