
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
І 6 лютого 2018 року № 160 

Форма № Н-1.03.1 
Полтавська державна аграрна академія 

(найменування закладу вищої освіти) 

НАКАЗ 

Полтава 
(•населений пункт) 

від «і5» серпня 2018 року №887-ст 

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

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

НАКАЗУЮ: 

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 3 курсу заочної форми навчання 
за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком. 

Додаток: на 2 арк. 

В. о. ректора Писаренко П. В. 
(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 «15»  серпня 2018 року 
№ 887-ст

204 Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

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

4933605 Каратаєв Сергій Валерійович 43345851 TA 05.06.2012 
Диплом спеціаліста

технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

171

4921106 Клець Ігор Володимирович 037492 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

182



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 
№ 887-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

3969291 Вовк Степан Юрійович 051165 B15 05.06.2015 Диплом 
бакалавра

агроінженерія 121


