
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  підрозділ  Національного  університету  біоресурсів  і 

(найменування закладу вищої освіти)

 природокористування  України  "Бережанський  агротехнічний  інститут" 

НАКАЗ
БЕРЕЖАНИ
(населений пункт)

від «14» вересня 2020 року №197-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський 
агротехнічний інститут" у 2020 році та рішення приймальної комісії від «11» 
вересня 2020 року, протокол №24,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Жибак М.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений підрозділ 
Національного університету 

біоресурсів і 
природокористування України 
"Бережанський агротехнічний 

інститут"

Додаток до наказу від «14»  вересня 2020 року 
№ 197-С

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
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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

1 8399610 760958
Андрусик Юрій Богданович 001819 B20 28.01.2020 

Диплом бакалавра
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

264

2 7177964 760958
Іщук Василь Васильович 001836 B20 28.01.2020 

Диплом бакалавра
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

246

3 8295049 760958
Косенок Сергій Віталійович 11002989 MO 20.06.1999 

Диплом спеціаліста
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

272

4 8396097 760958
Літвінов Віталій Іванович 959010 УB 26.06.1992 Диплом 

спеціаліста
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

349

5 8400194 760958
Флисник Микола Андрійович 001826 B20 28.01.2020 

Диплом бакалавра
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

246
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