
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) 

Н А К А З 

Полтава 
(населений пункт) 

від «07» серпня 2018 року №860-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 
за спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком. 

Додаток: на 3 арк. 

Ректор Аранчій В.І. 

(прізвище, ім'я та побатькові) 



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 
№ 860-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

4950840 Зайцев Максим Петрович 000373 IБ 30.06.1995 Диплом 
молодшого спеціаліста

агрономія 181

4860449 Зігура Олена Олександрівна 41526137 TA 21.06.2011 
Диплом молодшого спеціаліста

агрономія 190

3853982 Маляр Євгеній Олександрович 45969720 TA 31.01.2014 
Диплом молодшого спеціаліста

агрономія 177



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 
№ 860-ст

204 Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

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

4586224 Жебель Володимир Володимирович 797047 ЗT-1 28.02.1986 Диплом 
молодшого спеціаліста

технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

166

4946763 Кісельов Артем Русланович 098253 E15 30.06.2015 Диплом 
молодшого спеціаліста

технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

157

4903257 Козленко Микола Олександрович 45113806 TA 15.06.2013 
Диплом молодшого спеціаліста

технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

173



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 
№ 860-ст

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

4954733 Дядечко Микола Михайлович 24326120 TA 30.06.2004 
Диплом молодшого спеціаліста

технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва

181

4306008 Кощій Олег Юрійович 042197 E18 29.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва

171

3836786 Прокопенко Юрій Анатолійович 35447408 TA 20.12.2008 
Диплом молодшого спеціаліста

технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва

172


