
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 №811 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 заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 12 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 
№ 811 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 9979075 862237
Діденко Святослав В`ячеславович 014203 E21 28.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0184881; 2019р. 
- 0184881

Право 124,500

2 10157560 862237
Дмитренко Едуард Богданович 094849 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0184952; 2019р. 
- 0184952

Право 139,100

3 9829339 862237
Колодницька Анна Миколаївна 039562 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Право 112,800

4 9967061 862237
Корнійчук Іван Сергійович 014199 E21 28.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0158536; 2019р. 
- 0158536

Право 112,200

1



5 8915210 862237
Коханюк Катерина Богданівна 023265 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0334181; 2020р. 
- 0334181

Право 145,400

6 10136663 862237
Лайчук Анна Володимирівна 064102 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0272998; 2019р. 
- 0272998

Право 119,200

7 9495017 862237
Сірий Назар Віталійович 126592 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0156417; 2019р. 
- 0156417

Право 150,900

8 9718546 862237
Швець Артур Вікторович 077892 E20 24.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0060993; 2021р. 
- 0060993

Право 118,200

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 «10»  серпня 2021 року 
№ 811 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 9735739 934234
Загороднюк Тетяна Петрівна 000369 IГ 28.06.1996 Диплом 

молодшого спеціаліста
2021р. - 
0190212; 2021р. 
- 0190212

Агрономія 132,800
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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 
№ 811 ст

202 Захист і карантин рослин 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 9972392 934213
Майструк Інна Олександрівна 106602 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0288319; 2018р. 
- 0288319

Захист і карантин 
рослин

116,700

2 9284938 934213
Сологуб Любов Василівна 984423 HT 28.02.1990 Диплом 

молодшого спеціаліста
2021р. - 
0317024; 2021р. 
- 0317024

Захист і карантин 
рослин

118,000
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 811 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 8728614 933683

Мамченко Дар`я Геннадіївна 077883 E21 03.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0342885; 2019р. 
- 0342885

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

137,400

2 9367691 933683

Пилипчук Сергій Миколайович 023454 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0322052; 2019р. 
- 0322052

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

104,200

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 «10»  серпня 2021 року 
№ 811 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 9635563 933678
Поліщук Артем Олексійович 043431 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0161353; 2019р. 
- 0161353

Лісове господарство 124,800

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 
№ 811 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 9386278 933675
Вовченко Станіслав Сергійович 13580061 MO 24.06.2001 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0179012; 2021р. 
- 0179012

Водні біоресурси та 
аквакультура

115,100

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 
№ 811 ст

208 Агроінженерія 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 10014793 933207
Моргун Олександр Сергійович 085474 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0172720; 2020р. 
- 0253115

Агроінженерія 108,000
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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 «10»  серпня 2021 року 
№ 811 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 8810187 933187
Бойко Ганна Олександрівна 014004 E21 26.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0151356; 2019р. 
- 0151356

Туризм 145,800

2 8815100 933187
Толочкіна Єлизавета Павлівна 014047 E21 26.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0155362; 2019р. 
- 0155362

Туризм 152,100

3 9656376 933187
Чугаєвська Ольга Юріївна 014050 E21 26.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0151415; 2019р. 
- 0151415

Туризм 141,200

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 «10»  серпня 2021 року 
№ 811 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 9376463 901880
Кондратюк Олександра Олександрівна 064099 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0272730; 2019р. 
- 0272730

Публічне 
управління та 
адміністрування

138,500

2 8829056 901880
Смілянська Емілія Володимирівна 086040 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0243869; 2020р. 
- 0243869

Публічне 
управління та 
адміністрування

135,600

3 8739868 901880
Щербатюк Дар`я Сергіївна 096334 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0183213; 2020р. 
- 0183213

Публічне 
управління та 
адміністрування

156,700

4 10126797 901880
Яремчук Світлана Ігорівна 096325 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0183229; 2020р. 
- 0183229

Публічне 
управління та 
адміністрування

139,000
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5 8704232 901880
Ясінська Катерина Валентинівна 068487 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0218645; 2019р. 
- 0218645

Публічне 
управління та 
адміністрування

136,100
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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 
№ 811 ст

292 Міжнародні економічні відносини 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 9869530 818759
Невмержицька Ксенія Олексіївна 077941 E21 03.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0239490; 2020р. 
- 0239490

Міжнародні 
економічні 
відносини

152,400
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