


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 Полтавський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 709-ст

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9014661 830582

Пєшиков Олег Миколайович 047341 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0139058; 2019р. 
- 0139058

Машини та 
обладнання 
сільськогосподарськ
ого виробництва

141,250
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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 Полтавський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 709-ст

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9694192 872615
Демчик Сніжана Русланівна 056722 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0078184; 2019р. 
- 0078184

Агрономія 140,750

2 9205185 872615
Жеребець Ірина Вадимівна 056716 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0077734; 2019р. 
- 0077734

Агрономія 145,500

3 8792233 872615
Филенко Руслана Валеріївна 045462 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0222517; 2019р. 
- 0222517

Агрономія 141,500

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 Полтавський державний 
аграрний університет

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 709-ст

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9070630 864924

Бондаренко Євген Володимирович 142259 E20 10.09.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськ
ого виробництва

138,500

2 9072910 864924

Кобець Сергій Миколайович 016322 E21 20.04.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськ
ого виробництва

138,750

3 9684624 864924

Храпач Олександр Володимирович 42107560 TA 30.04.2012 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськ
ого виробництва

147,750
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