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

Форма № Н-1.03.1
Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і 

торгівлі"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ПОЛТАВА

(населений пункт)

від «13» серпня 2018 року №573-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
"Полтавський університет економіки і торгівлі" у 2018 році та рішення 
приймальної комісії від «13» серпня 2018 року, протокол №39,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми навчання 
за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Ректор Нестуля О.О.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Укоопспілка
Вищий навчальний заклад 
Укоопспілки "Полтавський 
університет економіки і 

торгівлі"

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 573-С

051 Економіка Приватна Магістр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

3697283 Геніна Катерина Юріївна 47278239 TA 30.06.2014 
Диплом бакалавра

Управління 
персоналом та 
економіка праці

290,14

4974947 Золотонос Юрій Олександрович 13619683 MO 20.07.2005 
Диплом бакалавра

Управління 
персоналом та 
економіка праці

305,58

4056430 Урбицька Світлана Євгеніївна 218697 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Управління 
персоналом та 
економіка праці

330,2

4315722 Штанько Анастасія Леонідівна 218699 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Управління 
персоналом та 
економіка праці

307,6
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081 Право Приватна Магістр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4999458 Мусієнко Валентина Вікторівна 45337418 TA 27.06.2013 
Диплом спеціаліста

Право 454

4569006 Ніколаєва Ілона Валеріївна 33265184 TA 29.03.2008 
Диплом спеціаліста

Право 485

3974062 Пилипенко Ганна Хаївна 070372 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Право 410

5032371 Рябчун Олександр Сергійович 136577 B16 30.06.2016 Диплом 
бакалавра

Право 450

4723620 Самойленко Олександр Юрійович 41369063 TA 30.06.2011 
Диплом спеціаліста

Право 352

4723997 Самойленко Тетяна Геннадіївна 47628797 TA 25.07.2014 
Диплом магістра

Право 354
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241 Готельно-ресторанна 
справа Приватна Магістр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4947845 Савченко Віталій Анатолійович 049118 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Готельно-ресторанна 
справа

283,68


