
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) 

Н А К А З 

Полтава 
(населений пункт) 

від «09» серпня 2019 року №904-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 1 курсу денної 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 
№ 904-ст

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Денна 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

6657411 Роєнко Петро Володимирович 124500 C17 15.12.2017 Диплом 
спеціаліста

Облік і оподаткування 290

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 
№ 904-ст

073 Менеджмент Державна Магістр Денна 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

6744752 Васільєв Віктор Ігорович 39190691 TA 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Бізнес-
адміністрування

295

6731017 Дубовик Анна Миколаївна 43182547 TA 31.05.2012 
Диплом спеціаліста

Бізнес-
адміністрування

267

6738428 Іванченко Тетяна Євгеніївна 35760236 TA 30.06.2009 
Диплом спеціаліста

Бізнес-
адміністрування

300

6738174 Мокляк Аліна Олексіївна 35760952 TA 30.06.2009 
Диплом магістра

Бізнес-
адміністрування

322

6703919 Олексенко Олена Вікторівна 44103849 TA 18.02.2013 
Диплом спеціаліста

Бізнес-
адміністрування

303

6737812 Олефір Іван Володимирович 32567121 TA 30.06.2007 
Диплом магістра

Бізнес-
адміністрування

308

6763966 Стеценко Максим Олегович 118491 M18 28.12.2018 Диплом 
магістра

Бізнес-
адміністрування

257

2



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 
№ 904-ст

073 Менеджмент Державна Магістр Денна 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

6305180 Ткач Ігор Васильович 118502 M18 28.12.2018 Диплом 
магістра

Менеджмент 
організацій

358

6767954 Токар Олександр Володимирович 36803316 TA 26.06.2009 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 
організацій

319

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 
№ 904-ст

075 Маркетинг Державна Магістр Денна 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

6664231 Єрмак Володимир Євгенійович 039325 C17 30.06.2017 Диплом 
спеціаліста

Маркетинг 292

6061833 Лядський Ігор Костянтинович 32908201 TA 29.06.2007 
Диплом спеціаліста

Маркетинг 320

6497794 Шарлай Олег Володимирович 118512 M18 28.12.2018 Диплом 
магістра

Маркетинг 337

4



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 
№ 904-ст

101 Екологія Державна Магістр Денна 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

6786714 Варига Валерій Броніславович 745462 HB 23.06.1986 Диплом 
спеціаліста

Агроекологія 234

6786703 Драновський Олесь Ілліч 640044 УB 09.06.1993 Диплом 
спеціаліста

Агроекологія 248

5



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 
№ 904-ст

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр Денна 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

6763975 Стеценко Максим Олегович 118491 M18 28.12.2018 Диплом 
магістра

Зв`язки з 
громадськістю

311

6


