
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 №810 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 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 11 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 
№ 810 ст

081 Право Державна Бакалавр Денна 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 9212603 862236
Косянчук Аліна Юріївна 093543 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0021635; 2020р. 
- 0021635

Право 142,500

2 8927042 862236
Шандренко Сергій Сергійович 077959 E21 03.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0093675; 2018р. 
- 0093675

Право 127,200

3 8737235 862236
Шевчук Володимир Юрійович 023474 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0319910; 2020р. 
- 0319910

Право 128,300
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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 
№ 810 ст

103 Науки про Землю Державна Бакалавр Денна 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 9256509 835009
Голеніцький Олександр Вікторович 077835 E21 03.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0341593; 2021р. 
- 0341593

Науки про Землю 135,600
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 810 ст

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Денна 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 8794288 822637
Стаднік Валерій Олександрович 023345 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0320010; 2019р. 
- 0320010

Комп`ютерні науки 109,900
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 810 ст

201 Агрономія Державна Бакалавр Денна 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 9969139 934220
Бондарчук Святослав Юрійович 058398 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0152163; 2021р. 
- 0357726

Агрономія 122,800

2 10096667 934220
Власюк Сергій Володимирович 023636 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0243501; 2018р. 
- 0243501

Агрономія 118,500

3 9976251 934220
Луценко Олексій Петрович 109730 E21 05.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0172485; 2018р. 
- 0172485

Агрономія 112,200

4 9844494 934220
Мартинюк Назар Миколайович 068485 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0223976; 2019р. 
- 0223976

Агрономія 119,800

4



5 10096153 934220
Нітчук Олексій Олегович 023642 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0091704; 2018р. 
- 0091704

Агрономія 117,700

6 10034380 934220
Флячинський Максим Русланович 059986 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0151430; 2020р. 
- 0230732

Агрономія 113,400
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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 
№ 810 ст

202 Захист і карантин рослин Державна Бакалавр Денна 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 9222327 934209
Лебеденко Олександр Юрійович 068506 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0282820; 2018р. 
- 0282820

Захист і карантин 
рослин

132,300

6



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 
№ 810 ст

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Бакалавр Денна 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 9944806 933679

Горбачевський Роман Васильович 046638 E18 30.06.2018 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0381047; 2021р. 
- 0381047

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

103,300

2 9221891 933679

Чепорнюк Ілля Анатолійович 023334 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0102849; 2018р. 
- 0102849

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

110,500

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 «10»  серпня 2021 року 
№ 810 ст

205 Лісове господарство Державна Бакалавр Денна 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 8890256 933676
Барановський Віталій Олександрович 023600 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0322762; 2019р. 
- 0322762

Лісове господарство 113,100

2 9280521 933676
Россоха Євгеній Володимирович 043406 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0161785; 2019р. 
- 0161785

Лісове господарство 128,300

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 «10»  серпня 2021 року 
№ 810 ст

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Денна 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 9263677 933206
Боротюк Юрій Геннадійович 104496 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0002990; 2018р. 
- 0002990

Агроінженерія 117,000

2 10002945 933206
Гавриловський Євгеній Андрійович 023571 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0315741; 2019р. 
- 0315741

Агроінженерія 109,600

3 9699506 933206
Григорчук Дмитро Васильович 023590 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0319168; 2019р. 
- 0319168

Агроінженерія 107,200

4 9874162 933206
Диняк Олексій Вікторович 085868 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0222388; 2021р. 
- 0346580

Агроінженерія 108,100

9



5 9540588 933206
Остапчук Вадим Анатолійович 023631 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0147583; 2018р. 
- 0147583

Агроінженерія 125,800

6 9990730 933206
Стецюк Олег Валерійович 023579 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0317113; 2019р. 
- 0319770

Агроінженерія 118,300

7 8956561 933206
Турбал Максим Вікторович 023622 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0170101; 2018р. 
- 0170101

Агроінженерія 105,100

8 9572055 933206
Хоречко Артем Юрійович 023766 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0273539; 2018р. 
- 0273539

Агроінженерія 106,300
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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 
№ 810 ст

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Денна 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 8850948 901860
Шашко Іван Володимирович 095717 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0181071; 2019р. 
- 0181071

Публічне 
управління та 
адміністрування

133,000
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