
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 лютого 2019 року № 179 

Форма № Н-1.03.1 

Полтавська державна аграрна академія 
(найменування закладу вищої освіти) 

НАКАЗ 

Полтава 
(населений пункт) 

від «09» серпня 2019 року №901 -ст 

Про зарахування на навчання 
На підставі Правил прийому до Полтавська державна аграрна академія у 2019 

році та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2019 року, протокол №29, 

НАКАЗУЮ: 

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком. 



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «09»  серпня 2019 року 
№ 901-ст

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6511452 Денисенко Ілона Вадимівна 50441271 TA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і оподаткування 140

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «09»  серпня 2019 року 
№ 901-ст

081 Право Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6348187 Овчарук Катерина Русланівна 50607333 TA 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Правознавство 163,3
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «09»  серпня 2019 року 
№ 901-ст

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6213341 Григорян Гайк 252348 AA 26.06.2004 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Агрономія 130

6212968 Молдавський Віталій Ігорович 50647078 KC 15.07.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агрономія 176

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «09»  серпня 2019 року 
№ 901-ст

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6680835 Кузьменко Ірина Миколаївна 045292 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Агрономія 165
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