
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 лютого 2019 року № 179 

Форма № Н-1.03.1 

Полтавська державна аграрна академія 
(найменування закладу вищої освіти) 

НАКАЗ 

ПОЛТАВА 
(насолений пункт) 

від «06» вересня 2019 року № 1039-ст 

Про зарахування на навчання 
На підставі Правил прийому до Полтавська державна аграрна академія у 2019 

році та рішення приймальної комісії від «06» вересня 2019 року, протокол №37, 

НАКАЗУЮ: 

Зарахувати з «06» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 лютого 2019 року № 179 

Форма № Н-1.03.2 

Додаток до наказу про зарахування на навчання 

Міністерство освіти і науки Укра іни 
Полтавська державна аграрна 

академія 
Додаток до нака: у від «06» вересня 2019 року 

№ 1039-ст 

035 Філологія/035.041 
германські мови та літератури 
(переклад включно), перша -

англійська 

Державна Бакалавр Заочна 
кошти фізичних тау 

юридичних осі( 
або 

№
 з

ая
ви

 в
 

Є
Д

Е
Б

О
 

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
 

6814829 Купснко Олександра Вален і м и т н а 50945285 ТА 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття Повної 
загальної середньої освіти 

0180591 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша -
англійська 

148.104 

1 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 лютого 2019 року № 179 

Форма № Н-1.03.2 

Додаток до наказу про зарахування на навчання 

Міністерство освіти і науки України 
Полтавська державна аграрна 

академія 
Додаток до наказу від «06» вересня 2019 року 

№ 1039-ст 

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 
кошти фізичних та 

юридичних осі( 
'або 

№
 з

ая
ви

 в
 

Є
Д

Е
Б

О
 

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
 

6797497 Караскж 1Іаталія Русланівна 49794312 ТА 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту 

0188335 Менеджмент 
підприємства 

171,36 

2 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 лютого 2019 року № 179 

Форма № Н-1.03.2 

Додаток до наказу про зарахування на навчання 

Міністерство освіти і науки України 
Полтавська державна аграрна 

академія 
Додаток до нака: (у від «06» вересня 2019 року 

№ 1039-ст 

081 Право Державна Бакалавр Заочна 
кошти фізичних та; 

юридичних осі( 
'або 
5 

№
 з

ая
ви

 в
 

Є
Д

Е
Б

О
 

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
 

6791933 Завалій Ілля Юрійович 51309418 ТА 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти 

0249809 Правознавство 176,664 

з 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 лютого 2019 року № 179 

Форма № Н-1.03.2 

Додаток до наказу про зарахування на навчання 

Міністерство освіти і иауки України 
Полтавська державна аграрна 

академія 
Додаток до наказу від «06» вересня 2019 року 

' № 1039-ст 

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна 
кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

№
 з

ая
ви

 в
 

Є
Д

Е
Б

О
 

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 ЗІ 1() 

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності 

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал
 

6796043 Лазоренко Д м и гро Олександрович 49803712 ТА 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню осві ту 

0210842 Агрономія 120,941 

6805789 Фисун Владислав Олексійович 51309415 ТА 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти 

0249465 Агрономія 128,602 

4 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 лютого 2019 року № 179 

Форма № Н-1.03.2 

Додаток до наказу про зарахування на навчання 

Міністерство освіти і науки України 
Полтавська державна аграрна 

академія 
Додаток до наказу від «06» вересня 2019 року 

№ 1039-ст 

292 Міжнародні економічні 
відносини 

Державна Бакалавр Заочна 
кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

№
 з

ая
ви

 в
 

Є
Д

Е
Б

О
 

нрізви ще 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
 

6793247 Криштифор Карина Василівна 47856198 ТА 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту 

0269775; 0391989 Міжнародні 
економічні відносини 

156,162 

6814000 Швайка Дарія Миколаївна 50436328 ТА 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту 

0066712 Міжнародні 
економічні відносини 

154,122 

5 


