
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 «10» серпня 2021 року №807 ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Поліський національний університет у 2021 
році та рішення приймальної комісії від «10» серпня 2021 року, протокол №13,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 19 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 «10»  серпня 2021 року 
№ 807 ст

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 8713788 856342

Ворончук Олександр Юрійович 46522052 TM 30.06.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0365647; 2021р. 
- 0365647; 
2020р. - 
0383963

Економіка 112,736

2 9900069 856342

Семеній Анастасія Володимирівна 46208247 TM 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0346433; 2021р. 
- 0346433; 
2021р. - 
0346433

Економіка 134,274
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 807 ст

053 Психологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 8930723 939248

Голощук Каріна Валеріївна 51823552 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0272057; 2020р. 
- 0272057; 
2020р. - 
0272057

Психологія 179,722

2 9725883 939248

Давиденко Анастасія Миколаївна 52234685 TM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0291967; 2021р. 
- 0291967; 
2021р. - 
0291967

Психологія 151,518
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 807 ст

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10018504 847082

Щирський Артем Сергійович 52077019 TM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0277036; 2020р. 
- 0277036; 
2021р. - 
0373946

Облік і 
оподаткування

158,579
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 807 ст

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 10035599 849642

Ярош Юлія Романівна 51829267 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0073566; 2020р. 
- 0073566; 
2020р. - 
0073566

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

159,110
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 807 ст

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 8804834 855219

Іщенко Леонід Ігорович 35851736 TM 30.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0029629; 2021р. 
- 0029629; 
2021р. - 
0029629

Менеджмент 127,535

2 9945237 855219

Челеняк Андрій Вікторович 52780108 PH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0036075; 2021р. 
- 0036075; 
2021р. - 
0036075

Менеджмент 153,317

3 9187805 855219

Шелест Валерія Дмитрівна 52156405 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0321370; 2021р. 
- 0321370; 
2021р. - 
0321370

Менеджмент 136,510
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 807 ст

075 Маркетинг Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 8983144 855266

Герасимчук Давід Володимирович 52155074 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0090013; 2021р. 
- 0090013; 
2021р. - 
0090013

Маркетинг 131,071

2 8985521 855266

Ксензук Володимир Володимирович 52155097 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0089612; 2021р. 
- 0089612; 
2021р. - 
0089612

Маркетинг 158,038

3 9595942 855266

Лавренюк Максим Олександрович 51830014 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0205429; 2020р. 
- 0205429; 
2020р. - 
0205429

Маркетинг 142,657
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 807 ст

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

юридичних осіб

№
 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 9991314 852106

Колобов Андрій Сергійович 52156688 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0212121; 2021р. 
- 0212121; 
2021р. - 
0212121

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

120,214
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 807 ст

081 Право Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10011808 855647
Буханевич Оксана Олександрівна 13833420 KB 30.06.2000 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Право 148,429

2 9270094 855647

Проданюк Ілона Володимирівна 51056032 TM 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0077009; 2019р. 
- 0077009; 
2019р. - 
0077009

Право 161,980
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 807 ст

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9987360 846240

Білик Олексій Артемович 51084092 TM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0134125; 2020р. 
- 0357891; 
2020р. - 
0357891

Екологія 124,706

2 9087635 846240

Коминар Олексій Миколайович 51826428 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0080732; 2020р. 
- 0080732; 
2020р. - 
0080732

Екологія 129,439

3 9255591 846240

Салімончук Ангеліна Олегівна 49645982 TM 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0331509; 2021р. 
- 0331509; 
2021р. - 
0331509

Екологія 119,496

9



4 10119488 846240

Яницький Іван Миколайович 35852253 TM 24.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0142654; 2021р. 
- 0142654; 
2021р. - 
0142654

Екологія 129,324
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 807 ст

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9743322 825002
Горбата Людмила Анатоліївна 302644 A 18.06.1992 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Геодезія та 
землеустрій

140,736

2 9541307 825002 Мороз Володимир Олександрович 018442 ГE 24.05.1994 Диплом 
кваліфікованого робітника

Геодезія та 
землеустрій

128,113
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 807 ст

201 Агрономія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9773141 817088

Мирончук Василь Олександрович 51974856 XM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0178304; 2020р. 
- 0361798; 
2020р. - 
0361798

Агрономія 117,478

2 10161984 817088

Попік Карина Славівна 51357900 TM 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0268299; 2019р. 
- 0268299; 
2021р. - 
0321440

Агрономія 115,430
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 807 ст

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 8880964 851603

Осипенко Олександр Іванович 51828749 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0188472; 2020р. 
- 0188472; 
2020р. - 
0188472

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

115,180

13



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 «10»  серпня 2021 року 
№ 807 ст

205 Лісове господарство Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9856633 822261

Гордійчук Вадим Вікторович 52155202 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0096468; 2021р. 
- 0096468; 
2021р. - 
0096468

Лісове господарство 118,487
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 807 ст

207 Водні біоресурси та аквакультура Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9362763 818663
Андрійків Максим Петрович 18250140 TM 21.06.2002 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Водні біоресурси та 
аквакультура

125,153

2 9288351 818663
Безпалий Євгеній Сергійович 23698301 XA 25.06.2004 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Водні біоресурси та 
аквакультура

126,893

3 9275864 818663
Бурячок Євген Юрійович 35832101 MK 22.06.2009 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Водні біоресурси та 
аквакультура

129,121

4 9363722 818663
Корнійчук Михайло Вікторович 26265674 TM 30.06.2005 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Водні біоресурси та 
аквакультура

130,500

15



5 9363235 818663
Леоненко Іван Анатолійович 42107765 MK 12.05.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Водні біоресурси та 
аквакультура

131,306

6 9270928 818663
Невмержицький Сергій Миколайович 22027287 TM 30.06.2003 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Водні біоресурси та 
аквакультура

129,014

7 9280912 818663
Панфілович Дмитро Олександрович 34555116 KB 20.06.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Водні біоресурси та 
аквакультура

126,787

8 9290092 818663

Солод Сергій Ігорович 51690914 EP 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Водні біоресурси та 
аквакультура

127,211

9 9362295 818663
Хмель Вячеслав Юрійович 44638442 XE 02.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Водні біоресурси та 
аквакультура

126,044

16



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 «10»  серпня 2021 року 
№ 807 ст

242 Туризм Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9087089 865775

Афоніна Оксана Дмитрівна 52050703 TM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0179398; 2020р. 
- 0179398; 
2020р. - 
0179398

Туризм 137,176

2 8893806 865775

Войтюк Карина Віталіївна 51824029 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0190125; 2020р. 
- 0190125; 
2020р. - 
0190125

Туризм 126,547

3 8755417 865775

Лусь Анастасія Олександрівна 51828757 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0190001; 2020р. 
- 0190001; 
2020р. - 
0190001

Туризм 168,886
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4 9323429 865775

Недашківський Андрій Сергійович 50676757 TM 31.10.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0193522; 2021р. 
- 0369979; 
2021р. - 
0369979

Туризм 117,603

5 9953745 865775

Ничипоренко Дмитро Вадимович 51829418 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0188056; 2020р. 
- 0188056; 
2020р. - 
0188056

Туризм 129,314

6 10204628 865775

Смірнова Софія Миколаївна 51825161 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0154976; 2020р. 
- 0154976; 
2020р. - 
0154976

Туризм 136,406

7 9916687 865775

Шкуринський Ілля Вікторович 52152546 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0065979; 2021р. 
- 0065979; 
2021р. - 
0065979

Туризм 135,990
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 807 ст

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9057038 860574
Васильчук Микола Миколайович 053104 A 15.06.1990 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Публічне 
управління та 
адміністрування

152,526

2 9798270 860574

Омельчук Катерина Василівна 52155216 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0094090; 2021р. 
- 0094090; 
2021р. - 
0094090

Публічне 
управління та 
адміністрування

144,321

3 9058282 860574

Прилуцька Наталія Валеріївна 51829606 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Публічне 
управління та 
адміністрування

152,963
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