
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 №820 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 9 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 
№ 820 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 9991615 947443

Стецюк Карина Юріївна 51823863 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Менеджмент 100,000

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 «10»  серпня 2021 року 
№ 820 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 10009928 947477
Карпінська Софія Миколаївна 102197 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

108,000

2 10017676 947477
Мусевич Олександр Володимирович 112918 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

120,000
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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 
№ 820 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 9277565 946382 Васько Руслан Ігорович 079673 B21 26.06.2021 
Диплом бакалавра

Право 164,000

2 9274842 946382 Кулибаба Віталій Юрійович 079645 B21 26.06.2021 
Диплом бакалавра

Право 136,000

3 9278981 946382 Купрійчук Інна Миколаївна 050155 C15 30.06.2015 
Диплом спеціаліста

Право 128,000

4 9273361 946382 Лишень Ростислав Олександрович 079636 B21 26.06.2021 
Диплом бакалавра

Право 136,000

5 9263599 946382 Супрун Артем Юрійович 090462 B18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

Право 100,000

6 9885431 946382

Ткаченко Гліб Ігорович 51828617 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Право 100,000

3



7 9276236 946382 Шаламай Артур Олегович 057547 B18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

Право 144,000

8 9971623 946382 Шишкіна Вікторія Олександрівна 057086 C17 30.06.2017 
Диплом спеціаліста

Право 156,000

9 9264024 946382 Шульга В`ячеслав Вікторович 143329 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Право 192,000
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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 
№ 820 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 9360736 946513 Боримська Анжеліка Олегівна 101947 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Агрономія 120,000

2 9894920 946513 Дзюбенко Олександр Олександрович 177463 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Агрономія 124,000

3 9889433 946513 Захарченко Дарина Русланівна 145046 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Агрономія 120,000

4 9894700 946513 Сич Андрій Михайлович 102291 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Агрономія 124,000
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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 
№ 820 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 9262030 946368

Артюшенко Андрій Сергійович 186733 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

100,000

2 9976718 946368

Туровська Ольга Олександрівна 110913 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва

112,000
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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 
№ 820 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 9594312 946772
Вознюк Вікторія Ігорівна 48807801 TM 28.05.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Лісове господарство 100,000

2 9853239 946772 Ковальчук Сергій Юхимович 45909765 TM 20.12.2013 
Диплом бакалавра

Лісове господарство 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 «10»  серпня 2021 року 
№ 820 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 9202117 946272 Миронюк Леонід Леонідович 208069 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Водні біоресурси та 
аквакультура

126,000
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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 
№ 820 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 10143038 946386

Никитович Іван Ігорович 51060466 TM 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Публічне 
управління та 
адміністрування

100,000

2 9286071 946386
Чернієнко Дмитро В`ячеславович 33693850 TM 27.06.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Публічне 
управління та 
адміністрування

100,000
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