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

Полтавська державна аграрна академія 

Форма № Н-1.03.1 

(найменування закладу вищої освіти) 

НАКАЗ 
ПОЛТАВА 

(населений пункт) 

від «22» листопада 2019 року №1406-ст 

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

році та рішення приймальної комісії від «22» листопада 2019 року, протокол №45, 

НАКАЗУЮ: 

Зарахувати з «30» листопада 2019 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком. 

Додаток: на 2 арк. 

Ректор Аранчій В.І. 
(прізвище, ім'я, по батькові) 



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 
Дода ток до наказу від «22» листопада 2019 року 

№ 1406-ст 

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

англійська 

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
 

6864621 Буряк Оксана Юріївна 071731 В18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра 

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

140 

6864629 Санько Лілія Олександрівна 071723 В18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра 

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

134 

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 «22» листопада 2019 року 

№ 1406-ст 

081 Право 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 ЗНО 

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності 

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал
 

6859569 Чсчель Дм итро Леонідович 50430772 ТА 29.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту 

Правознавство 136,6 

2 


