
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і"науки України 
13 квітня 2021 року № 415 

Форма №Н-1.03.1 
Полтавський державний аграрний університет 

(найменування закладу освіти) 

НАКАЗ 
ПОЛТАВА 

(населений пункт) 

від «29» листопада 2021 року № 1125-ст 

Про зарахування на навчання 
На підставі Правил прийому до Полтавський державний аграрний університет 

у 2021 році та рішення приймальної комісії від «29» листопада 2021 року, 
протокол №39, 

НАКАЗУЮ: 

Зарахувати з «01» грудня 2021 року студентами 1 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 квітня 2021 року №415 

Форма № Н-1.03.2 

Додаток до наказу про зарахування на навчання 

Міністерство освіти і науки України Полтавський державний 
аграрний університет 

Додаток до наказу від «29» листопада 2021 
року 

№ 1125-ст 

201 Агрономія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб 
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прізвище ім'я по батькові (за 
наявності) 

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ 

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування 

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності 

ко
нк

ур
сн
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ал
 

1 10300931 877918 Дембіцький Ігор Валерійович 087877 M17 30.12.2017 
Диплом магістра 

Екологічне 
рослинництво 

144,500 

2 10300933 877918 Єресько Вадим Іванович 047652 M16 29.07.2016 
Диплом магістра 

Екологічне 
рослинництво 

164,000 

3 10300927 877918 Зленко Ігор Миколайович 47201229 KX 12.06.2014 
Диплом магістра 

Екологічне 
рослинництво 

150,500 

4 10300932 877918 Порох-Дембіцька Анна Ігорівна 45753699 XA 01.07.2013 
Диплом магістра 

Екологічне 
рослинництво 

140,750 

1 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року №415 

Форма № Н-1.03.2 

Додаток до наказу про зарахування на навчання 

Міністерство освіти і науки України Полтавський державний 
аграрний університет 

Додаток до наказу від «29» листопада 2021 
року 

№ 1125-ст 
204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб 
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тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ 

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування 

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності 

ко
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1 10300936 870183 

Гончар Анастасія Вадимівна 044809 B20 12.06.2020 
Диплом бакалавра 

2020р. -
0031947 

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

135,750 

2 10296625 870183 

Дембіцький Ігор Валерійович 087877 M17 30.12.2017 
Диплом магістра 

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

136,500 

3 10296627 870183 

Порох-Дембіцька Анна Ігорівна 45753699 XA 01.07.2013 
Диплом магістра 

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

137,500 

2 



Тараненко Світлана Юріївна 088243 M18 27.06.2018 Технологія 161,250 

4 10300956 870183 Диплом магістра виробництва і 4 10300956 870183 переробки продукції 
тваринництва 

3 
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року 

№ 1125-ст 
281 Публічне управління та 

адміністрування Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб 
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тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ 

рік та номери 
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зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
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освітніх програм в 

межах спеціальності 

ко
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1 10300686 880335 Винник Аліна Іванівна 064601 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра 

2021р. -
0049764 

Зв'язки 3 
громадськістю 

164,250 

2 10296642 880335 Дейнека Юрій Васильович 3184944 ВСГ 22.06.2007 
Диплом магістра 

Зв'язки 3 
громадськістю 

136,500 

3 10298124 880335 Дяченко Аліна Сергіївна 031743 В21 30.06.2021 
Диплом бакалавра 

2021р. -
0012207 

Зв'язки 3 
громадськістю 

172,500 

4 10298132 880335 Романенко Анна Леонідівна 171341 В21 30.06.2021 
Диплом бакалавра 

2021р. -
0041980 

Зв'язки 3 
громадськістю 

138,250 

4 


