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

Форма № Н-1.03.1
Поліський  національний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ЖИТОМИР

(населений пункт)

від «04» серпня 2021 року №789 ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Поліський національний університет у 2021 
році та рішення приймальної комісії від «04» серпня 2021 року, протокол №12,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 14 арк.

Ректор Олег СКИДАН
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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 Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 
№ 789 ст

103 Науки про Землю Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

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
ий
 б
ал

1 9136114 835001

Степаненко Євгеній Віталійович 52156691 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0212847; 2021р. 
- 0212847; 
2021р. - 
0212847

Науки про Землю 125,684

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 Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 
№ 789 ст

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

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
ий
 б
ал

1 9103402 821084

Вергун Захар Станіславович 51083929 TM 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0163772; 2019р. 
- 0163772; 
2019р. - 
0163772

Комп`ютерні науки 146,630

2 9393191 821084

Кравченко Олексій Сергійович 52161366 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0196775; 2021р. 
- 0196775; 
2021р. - 
0196775

Комп`ютерні науки 146,068

2



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 Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 
№ 789 ст

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

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
ий
 б
ал

1 9300713 864291
Остапенко Андрій Петрович 40194384 TM 28.05.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Галузеве 
машинобудування

146,401

2 9294413 864291
Писов Василь Сергійович 37839283 TM 28.05.2010 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Галузеве 
машинобудування

144,969
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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 Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 
№ 789 ст

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

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
ий
 б
ал

1 9995867 860898
Невмержицький Володимир Іванович 006046 ДO 26.05.1998 Диплом 

кваліфікованого робітника
Елекетроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

134,372

4



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 Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 
№ 789 ст

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

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
ий
 б
ал

1 8973208 825002

Гребенюк Мирослава Василівна 52163359 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0126128; 2021р. 
- 0126128; 
2021р. - 
0126128

Геодезія та 
землеустрій

165,974

2 8805079 825002

Старіков Владислав Анатолійович 50150003 BH 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0288702; 2018р. 
- 0288702; 
2018р. - 
0288702

Геодезія та 
землеустрій

150,729

5



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 Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 
№ 789 ст

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

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
ий
 б
ал

1 9526846 817088

Беляк Валерія Русланівна 52163405 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0285883; 2021р. 
- 0285883; 
2021р. - 
0285883

Агрономія 129,768

2 9902483 817088

Кучер Вероніка Русланівна 52163830 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0120057; 2021р. 
- 0120057; 
2021р. - 
0120057

Агрономія 151,185

3 9031829 817088

Мержвінський Олег Сергійович 51997065 XM 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0114693; 2020р. 
- 0114693; 
2021р. - 
0231835

Агрономія 156,468

6



4 9981615 817088
Поліщук Ярослав Васильович 40885058 KX 30.06.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агрономія 138,010

5 9905308 817088

Фальковський Олександр Вікторович 51826382 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0184415; 2020р. 
- 0184415; 
2020р. - 
0184415

Агрономія 130,606

7



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 Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 
№ 789 ст

202 Захист і карантин рослин Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

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
ий
 б
ал

1 9703369 837623
Бех Юрій Володимирович 37851137 TM 28.05.2010 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Захист і карантин 
рослин

127,635

8



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 Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 
№ 789 ст

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

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
ий
 б
ал

1 9224128 851603

Бабич Катерина Вікторівна 18221522 TM 23.06.2002 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0359648; 2021р. 
- 0359648; 
2021р. - 
0359648

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

135,857

2 9281295 851603

Лещенко Інна Анатоліївна 35833832 TM 24.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

132,727

3 8982342 851603

Тимків Ольга Валентинівна 51829404 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0187240; 2020р. 
- 0187240; 
2020р. - 
0187240

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

145,987

9



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 Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 
№ 789 ст

205 Лісове господарство Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

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
ий
 б
ал

1 9009541 822261
Багрій Руслан Анатолійович 33656288 TM 24.06.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Лісове господарство 126,787

2 9003521 822261
Білінський Вячеслав Станіславович 49208077 TM 30.06.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Лісове господарство 136,239

3 8879512 822261

Ейхгорн Карина Олександрівна 52158371 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0173958; 2021р. 
- 0173958; 
2021р. - 
0173958

Лісове господарство 128,283

10



4 9924951 822261

Коненкова Євгенія Вікторівна 52163412 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0286340; 2021р. 
- 0286340; 
2021р. - 
0286340

Лісове господарство 135,263

5 8894125 822261

Муринюк Анастасія Павлівна 52160595 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0317145; 2021р. 
- 0317145; 
2021р. - 
0317145

Лісове господарство 135,167

6 9005523 822261
Соколовський Сергій Петрович 14393873 TM 30.06.2001 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Лісове господарство 129,651
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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 Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 
№ 789 ст

207 Водні біоресурси та аквакультура Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

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
ий
 б
ал

1 9361430 818663
Безруков Олег Вікторович 012580 Б 17.06.1992 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Водні біоресурси та 
аквакультура

135,804

2 8815771 818663

Омельченко Анастасія Юріївна 50403937 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0049841; 2018р. 
- 0049841; 
2018р. - 
0049841

Водні біоресурси та 
аквакультура

145,828

3 9970667 818663

Пилипенко Анастасія Сергіївна 52162821 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0312555; 2021р. 
- 0312555; 
2021р. - 
0312555

Водні біоресурси та 
аквакультура

141,829
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4 9361802 818663
Саляєв Богдан Костянтинович 44088033 EH 22.02.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Водні біоресурси та 
аквакультура

133,385

5 9007732 818663
Стадник Володимир Олександрович 11392336 TM 19.06.1999 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Водні біоресурси та 
аквакультура

141,723

6 9277983 818663
Янчук Андрій Олександрович 22023963 TM 30.06.2003 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Водні біоресурси та 
аквакультура

136,175

7 9286466 818663
Яремчук Артем Олегович 26267025 TM 30.06.2005 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Водні біоресурси та 
аквакультура

131,879
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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 Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 
№ 789 ст

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

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
ий
 б
ал

1 9996576 853793
Божичко Сергій Юрійович 46524668 TM 27.06.2014 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Агроінженерія 128,113

2 9362200 853793
Вагнер Андрій Юрійович 28637875 TM 29.06.2006 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Агроінженерія 131,677

3 9361472 853793
Дубовий Артур Віталійович 013268 PЛ 20.06.1997 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Агроінженерія 137,713
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