
Форма № Н-1.03.1 

 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

 "Полтавський університет економіки і торгівлі" 

 

НАКАЗ 

ПОЛТАВА 

 

 

від «17» квітня  2020 року №142-С 

 

 

 

Про зарахування на навчання 

         

 

На підставі Правил прийому до закладу вищої освіти Вищий навчальний 

заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" у 2020 році та 

рішення приймальної комісії від «17» квітня 2020 року, протокол №11, 

 
 
 

НАКАЗУЮ: 

 

Зарахувати з «17» квітня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми навчання за 

спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 

додатком. 

 

 

Додаток: на 10 арк. 

 

 

 
 

 

 

Ректор   Нестуля О.О. 

  (підпис)  (прізвище, ім'я та побатькові) 

 М.П.    
     



     

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 

      
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 17.04.2020 

№142-C 

071 Облік і оподаткування Приватна Магістр Заочна За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб 

ID персони прізвище ім’я по батькові 

номер, серія, дата видачі та тип 

документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень/ступінь, на 

основі якого відбувається вступ 

номери 

сертифікаті

в ЗНО 

назва спеціалізацій, освітніх 

програм, нозологій, мов, 

музичних інструментів тощо в 

межах спеціальності 

конкурсний 

бал 

24347 Дубровна Анастасія Володимирівна 
С17 091193 2017-06-30 

Диплом спеціаліста 
  Облік і аудит 333 

49742 Поварніцина Ольга Ігорівна 
М20 064432 2020-02-29 

Диплом магістра 
  Облік і аудит 281 

4433826 Ніколенко Катерина Анатоліївна 
М20 064434 2020-02-29 

Диплом магістра 
  Облік і аудит 324 

  



     

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 

      
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 17.04.2020 

№142-C 

241 Готельно-ресторанна справа Приватна Магістр Заочна За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб 

ID персони 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 

конкурсний 

бал 

5082478 Герасименко Лариса Дмитрівна 
ИВ-І 075347 1982-06-30 

Диплом спеціаліста 
  Готельно-ресторанна справа  305 

6721195 Мелехіна Людмила Олександрівна 
ТА 11066986 1999-06-30 

Диплом спеціаліста 
  Готельно-ресторанна справа 281 

 

  



     

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 

      
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 17.04.2020 

№142-C 

281 Публічне управління та 

адміністрування 
Приватна Магістр Заочна За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб 

ID персони прізвище ім’я по батькові 

номер, серія, дата видачі та тип 

документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень/ступінь, на 

основі якого відбувається вступ 

номери 

сертифікаті

в ЗНО 

назва спеціалізацій, освітніх 

програм, нозологій, мов, 

музичних інструментів тощо в 

межах спеціальності 

конкурсний 

бал 

6719944 Калакуцька Леся Олександрівна 
ТА 39197763 2010-06-30  

Диплом спеціаліста 
  Місцеве самоврядування 323 

6721042 Оберемко Вікторія Олексіївна 
МВ 10046496 2011-03-19 

Диплом спеціаліста 
  Місцеве самоврядування 267 

 

  



     

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 

      
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 17.04.2020 

№142-C 

281 Публічне управління та 

адміністрування 
Приватна Магістр Заочна За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб 

ID персони прізвище ім’я по батькові 

номер, серія, дата видачі та тип 

документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень/ступінь, на 

основі якого відбувається вступ 

номери 

сертифікаті

в ЗНО 

назва спеціалізацій, освітніх 

програм, нозологій, мов, 

музичних інструментів тощо в 

межах спеціальності 

конкурсний 

бал 

1372995 Данилюк Олена Володимирівна 
С18 012965 2018-03-31 

Диплом спеціаліста 
  Публічне адміністрування 243 

6720491 Діхтярь Юлія Анатоліївна 
ТА 12029730 2000-06-27 

Диплом спеціаліста 
  Публічне адміністрування 357 

6720760 Клочко Юлія Леонідівна 
ТА 12029653 2000-06-27 

Диплом спеціаліста 
  Публічне адміністрування 348 

6720820 Куриленко Рада Миколаївна 
ХА 23627657 2004-02-07 

Диплом спеціаліста 
  Публічне адміністрування 245 

365583 Павченко Вікторія Миколаївна 
М16 012595 2016-03-01 

Диплом магістра 
  Публічне адміністрування 241 

 

  



     

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 

      
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 17.04.2020 

№142-C 

073 Менеджмент Приватна Магістр Заочна За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб 

ID персони прізвище ім’я по батькові 

номер, серія, дата видачі та тип 

документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень/ступінь, на 

основі якого відбувається вступ 

номери 

сертифікаті

в ЗНО 

назва спеціалізацій, освітніх 

програм, нозологій, мов, 

музичних інструментів тощо в 

межах спеціальності 

конкурсний 

бал 

6720765 Дворовенко Ірина Вікторівна 
ТА 28187663 2005-06-17 

Диплом спеціаліста 
  Менеджмент і адміністрування 281 

6719824 Леус Людмила Віталіївна 
ЛВВС 008586 1997-07-01 

Диплом спеціаліста 
  Менеджмент і адміністрування 271 

6719855 Коваленко Олена Миколаївна 
ЛП 003386 1995-07-04 

Диплом спеціаліста 
  Менеджмент і адміністрування 324 

6721045 Коллякова Євгенія Анатоліївна 
ТА 29957603 2006-06-30 

Диплом спеціаліста 
  Менеджмент і адміністрування 295 

6719899  Перцева Оксана Іванівна 
ЛСВЕ 008419 1996-06-26 

Диплом спеціаліста 
  Менеджмент і адміністрування 243 

1936492 Пушко Олександр Олександрович 
С16 034040 2016-06-24 

Диплом спеціаліста 
  Менеджмент і адміністрування 305 

2469000 Савченко Анастасія Миколаївна 
С19 013841 2020-04-06 

Диплом спеціаліста 

  
Менеджмент і адміністрування 252 



2522450 Савченко Володимир Олегович 
С19 013842 2019-06-26 

Диплом спеціаліста 
  Менеджмент і адміністрування 243 

4439472 Сас Наталія Миколаївна 
ПВ 638171 1986-06-30 

Диплом спеціаліста 
  Менеджмент і адміністрування 343 

6719851 Сергата Євгенія Володимирівна 
ТА 24146350 2004-06-26 

Диплом спеціаліста 
  Менеджмент і адміністрування 319 

 

  



     

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 

      
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 17.04.2020 

№142-C 

181 Харчові технології Приватна Магістр Заочна За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб 

ID персони прізвище ім’я по батькові 

номер, серія, дата видачі та тип 

документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень/ступінь, на 

основі якого відбувається вступ 

номери 

сертифікаті

в ЗНО 

назва спеціалізацій, освітніх 

програм, нозологій, мов, 

музичних інструментів тощо в 

межах спеціальності 

конкурсний 

бал 

6721206 Радченко Дар`я Вячеславівна 
МВ 11553273 2011-11-24 

Диплом спеціаліста 
  

Технології в ресторанному 

господарстві 
224 

 

  



     

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 

      
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 17.04.2020 

№142-C 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Приватна Магістр Заочна За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб 

ID персони прізвище ім’я по батькові 

номер, серія, дата видачі та тип 

документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень/ступінь, на 

основі якого відбувається вступ 

номери 

сертифікаті

в ЗНО 

назва спеціалізацій, освітніх 

програм, нозологій, мов, 

музичних інструментів тощо в 

межах спеціальності 

конкурсний 

бал 

6720736 Скляр Дмитро Михайлович 
ТА 41679749 2011-06-30 

Диплом спеціаліста 
  

Товарознавство і комерційна 

діяльність 
319 

 

  



     

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 

      
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 17.04.2020 

№142-C 

051 Економіка Приватна Магістр Заочна За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб 

ID персони прізвище ім’я по батькові 

номер, серія, дата видачі та тип 

документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень/ступінь, на 

основі якого відбувається вступ 

номери 

сертифікаті

в ЗНО 

назва спеціалізацій, освітніх 

програм, нозологій, мов, 

музичних інструментів тощо в 

межах спеціальності 

конкурсний 

бал 

6720494 Рубан Гліб Олександрович 
СЕ 39377872 2010-06-26 

Диплом спеціаліста 
  Економіка підприємства 281 

 

  



     

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 

      
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 17.04.2020 

№142-C 

011 Освітні, педагогічні науки Приватна Магістр Заочна За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб 

ID персони прізвище ім’я по батькові 

номер, серія, дата видачі та тип 

документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень/ступінь, на 

основі якого відбувається вступ 

номери 

сертифікаті

в ЗНО 

назва спеціалізацій, освітніх 

програм, нозологій, мов, 

музичних інструментів тощо в 

межах спеціальності 

конкурсний 

бал 

3640172 Плоцька-Яковенко Віта Вікторівна 
ТА 34732581 2008-06-30 

Диплом спеціаліста 
  Педагогіка вищої школи 224 

 


