
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
16 лютого 2018 року № 160 

Форма № Н-1.03.1 
Полтавська державна аграрна академія 

(найменування закладу вищої освіти) 

НАКАЗ 

Полтава 
(населений пункт) 

від «07» серпня 2018 року №859-ст 

Про зарахування на навчання 
На підставі Правил прийому до Полтавська державна аграрна академія у 2018 

році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2018 року, протокол№26, 

НАКАЗУЮ: 

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми навчання зг 
спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком. 



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «07»  серпня 2018 року 
№ 859-ст

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4314650 Білецький Анатолій Володимирович 015399 ДБBK 08.06.1996 
Диплом кваліфікованого 
робітника

облік і оподаткування 124,797

4979803 Музика Олександра Вадимівна 50430718 TA 29.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0156635 облік і оподаткування 157,743



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
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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 «07»  серпня 2018 року 
№ 859-ст

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4512156 Капітан Сергій Михайлович 011481 MЗAB 21.06.1996 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

менеджмент 
підприємства

128,673



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «07»  серпня 2018 року 
№ 859-ст

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4334927 Маренко Микита Олександрович 50438584 TA 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0041290 агрономія 147,051

4665394 Чубенок Олег Валерійович 015103 MAAB 21.06.1996 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

агрономія 136,729



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Полтавська державна аграрна 
академія
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208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3957307 Кармазін Дмитро Сергійович 47126583 TA 30.06.2014 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва

137,478

4406764 Кислий Олексій Іванович 016619 ГK 16.06.1999 Диплом 
кваліфікованого робітника

технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва

140,548

4514590 Козирод Віталій Олександрович 44359756 TA 01.06.2013 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва

137,78

5004819 Собецький Денис Віталійович 50440068 TA 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0039560 технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва

158,942


