
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 «15» серпня 2018 року №886-ст 

Про зарахування на навчання 
На підставі Правил прийому до Полтавська державна аграрна академія у 20! 8 

році та рішення приймальної комісії від «14» серпня 2018 року, протокол №28, 

НАКАЗУЮ: 

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 2 курсу заочної форми навчання 
за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком. 

Додаток: на 9 арк. 



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 «15»  серпня 2018 року 
№ 886-ст

035 Філологія/035.04 
германські мови та літератури 

(переклад включно)
Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4166864 Коломак Ігор Олегович 047653 M16 29.07.2016 Диплом 
магістра

134



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 «15»  серпня 2018 року 
№ 886-ст

081 Право Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4066590 Гнітько Анастасія Богданівна 099713 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

правознавство 153

4364406 Демченко Марина Ігорівна 084548 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

правознавство 166

5020509 Дударевська Альона Анатоліївна 103898 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

правознавство 158

4645594 Качинська Катерина Олегівна 099709 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

правознавство 162

4363927 Лисак Денис Григорович 084670 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

правознавство 175

4066225 Марченко Артур Олександрович 044879 E16 30.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

правознавство 163

4067124 Оснадчук Наталія Вікторівна 114299 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

правознавство 137

4066877 Рибалко Семен Олександрович 098038 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

правознавство 147

4066037 Щербак Валентина Іванівна 28369022 TA 24.02.2006 
Диплом молодшого спеціаліста

правознавство 165



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 «15»  серпня 2018 року 
№ 886-ст

081 Право Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4329055 Закорецька Євгенія Сергіївна 49803391 TA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

правознавство 120



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 «15»  серпня 2018 року 
№ 886-ст

126 Інформаційні системи та 
технології Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4321895 Шипігузова Анна Олександрівна 41490893 TA 30.06.2011 
Диплом бакалавра

інформаційні 
управляючі системи

125



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 «15»  серпня 2018 року 
№ 886-ст

181 Харчові технології Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4667575 Негоденко Юлія Олександрівна 004813 E18 31.01.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

харчові технології 139



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 «15»  серпня 2018 року 
№ 886-ст

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4624842 Калашнікова Тетяна Вікторівна 39352680 HK 30.06.2010 
Диплом бакалавра

агрономія 165

4644339 Линдов Ілля Костянтинович 25033163 HK 19.06.2004 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

агрономія 159

4948721 Мальований Олександр Олександрович 251409 B17 15.12.2017 Диплом 
бакалавра

агрономія 188

4623790 Скубій Богдан Юрійович 49795254 TA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

агрономія 153

4623361 Ткаченко Антон Анатолійович 43366031 TA 05.06.2012 
Диплом бакалавра

агрономія 159

5019514 Шелухін Максим Михайлович 49807349 TA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

агрономія 147

4621571 Шолудько Алла Олександрівна 45325548 TA 27.06.2013 
Диплом бакалавра

агрономія 165

4623147 Шолудько Юлія Олександрівна 39718288 TA 30.06.2010 
Диплом бакалавра

агрономія 171



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 «15»  серпня 2018 року 
№ 886-ст

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4591661 Левченко Олег Ігорович 41205691 KX 27.06.2011 
Диплом молодшого спеціаліста

агрономія 153



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 «15»  серпня 2018 року 
№ 886-ст

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

3970587 Максаков Ігор Валерійович 44732045 TA 31.05.2013 
Диплом бакалавра

технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва

121

3970032 Новікова Анастасія Ігорівна 178230 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва

122

3970765 Чепурний Максим Едуардович 117824 B16 06.07.2016 Диплом 
бакалавра

технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва

132

3971329 Якімчук Денис Юрійович 46834923 XA 26.06.2014 
Диплом бакалавра

технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва

121

3969814 Яценко Роман Анатолійович 211371 B16 30.06.2016 Диплом 
бакалавра

технології і засоби 
механізації 
сільськогосподарськог
о виробництва

121



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 «15»  серпня 2018 року 
№ 886-ст

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4647390 Діденко Анна Олегівна 49937134 TA 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

місцеве 
самоврядування

124


