
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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

(найменування закладу вищої освіти)

 торгівлі" 

НАКАЗ
ПОЛТАВА

(населений пункт)

від «12» жовтня 2020 року №382-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
"Полтавський університет економіки і торгівлі" у 2020 році та рішення 
приймальної комісії від «12» жовтня 2020 року, протокол №34,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» жовтня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Ректор Нестуля О.О.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «12»  жовтня 2020 року 
№ 382-С

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Приватна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8484226 764456
Литвиненко Арсен Ігорович 035382 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0068709 Товарознавство і 
торговельне 
підприємництво

402

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «12»  жовтня 2020 року 
№ 382-С

122 Комп'ютерні науки Приватна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8485681 763939
Качан Даніїл Вікторович 117541 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0206679 Комп'ютерні науки 262

2 8484310 763939
Ліщук Тімур Русланович 080330 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0209671 Комп'ютерні науки 250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «12»  жовтня 2020 року 
№ 382-С

181 Харчові технології Приватна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8484182 750050
Луценко Каріна Сергіївна 014780 E20 28.02.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0166696 Харчові технології 
та інженерія

316

2 8485548 750050
Ордіна Анастасія Сергіївна 026904 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0339793 Харчові технології 
та інженерія

298

3 8485986 750050
Ширко Сергій Миколайович 21376289 PB 21.02.2003 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0382162 Харчові технології 
та інженерія

321

3


