
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 №795 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 6 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 
№ 795 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 9364631 849902
Вихристенко Богдан Вікторович 068484 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0224786; 2019р. 
- 0224786

Агрономія 133,000

2 9579936 849902
Коломійчук Христина Вікторівна 011047 E21 16.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0326674; 2019р. 
- 0326674

Агрономія 120,600
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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 
№ 795 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 9370984 837624
Клименко Дмитро Васильович 092535 E19 27.06.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Захист і карантин 
рослин

138,700

2 9368572 837624
Майструк Олег Васильович 010974 E21 16.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Захист і карантин 
рослин

144,000
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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 
№ 795 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 9021556 851606

Гнасевич Карина Валеріївна 077851 E21 03.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0230802; 2020р. 
- 0230802

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

122,500

2 9609477 851606

Данчишак Павло Іванович 013269 E20 28.02.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0218375; 2018р. 
- 0218375

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

123,800

3 9835262 851606

Шершінь Іван Ігорович 102609 E15 30.06.2015 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

100,000
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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 
№ 795 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 8991500 822259
Возненко Євгеній Володимирович 11771200 TM 25.06.1999 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Лісове господарство 169,600

2 8989807 822259
Залізко Павло Миколайович 38349295 TM 11.06.2010 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Лісове господарство 162,400

3 8992252 822259 Красновський Олександр Олександрович 974403 HT 29.02.1992 Диплом 
молодшого спеціаліста

Лісове господарство 147,100

4 8990885 822259
Михеєв Богдан Сергійович 34645394 TM 14.06.2008 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Лісове господарство 163,900
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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 
№ 795 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 9069157 818661 Кузьменко Ігор Петрович 162944 ГT 27.02.1982 Диплом 
молодшого спеціаліста

Водні біоресурси та 
аквакультура

123,800

2 9039486 818661
Куликівський Андрій Миколайович 41098754 TM 24.06.2011 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Водні біоресурси та 
аквакультура

119,500

3 9064640 818661 Купка Константин Павлович 022417 ЗH 24.02.1999 Диплом 
молодшого спеціаліста

Водні біоресурси та 
аквакультура

122,700

4 9062148 818661
Сидорчук Андрій Сергійович 32495387 TM 29.06.2007 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Водні біоресурси та 
аквакультура

142,500

5 9059261 818661
Шевченко Андрій Михайлович 30772287 TA 23.02.2007 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Водні біоресурси та 
аквакультура

125,000
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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 
№ 795 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 8854605 852839
Березюк Ярослав Валентинович 085487 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0163415; 2019р. 
- 0163415

Агроінженерія 108,700

2 9362420 852839
Пічкарьов Віталій Сергійович 086783 E16 30.06.2016 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Агроінженерія 156,600

3 9840688 852839
Тимощук Сергій Миколайович 080159 E15 26.06.2015 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0210461; 2021р. 
- 0210461

Агроінженерія 148,900
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