
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Поліський  національний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ЖИТОМИР

(населений пункт)

від «06» вересня 2022 року №909/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Поліський національний університет у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «06» вересня 2022 року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2022 року студентами 2 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 18 арк.

Ректор Олег СКИДАН
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 909/ст

053 Психологія 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10721637 108797
6

Бут Яна Сергіївна 076851 E22 06.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0105571 Психологія 133,000

2 10829299 108797
6

Ганько Діана Богданівна 074034 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0242078 Психологія 130,500

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 909/ст

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11292668 971940

Андрієнко Максим Григорійович 041221 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0241123 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

110,000

2 10816661 971940

Волошин Олександр Володимирович 054070 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0185713 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

126,000

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 909/ст

073 Менеджмент 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10552262 982729
Поплавський Павло Іванович 053035 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0125726 Менеджмент 152,500

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 909/ст

075 Маркетинг 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11285118 974770
Величко Юрій Юрійович 049286 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0114941 Маркетинг 143,500

4



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 909/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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10484532 995775
Коцюбко Марта Олександрівна 075683 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0287306 Право 113,500

2 11263405 995775
Лобанова Наталія Іванівна 300752 ПT 28.02.1992 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0342287 Право 147,000

5



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 909/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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11341501 972051
Волков Олексій Олексійович 054056 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0242794; 2021р. - 
0185862

Комп`ютерні 
науки

120,500

6



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 909/ст

133 Галузеве машинобудування 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10508096 101377
1

Ліневич Віталій Антонович 047655 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0270505 Галузеве 
машинобудуван
ня

106,500

7



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 909/ст

193 Геодезія та землеустрій 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10475015 979631
Аніщенко Анатолій Олександрович 047154 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0129237 Геодезія та 
землеустрій

112,500

2 10738388 979631
Букша Іван Сергійович 047145 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0178812 Геодезія та 
землеустрій

138,000

3 10747189 979631
Онищук Максим Андрійович 047143 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0029381 Геодезія та 
землеустрій

118,000

4 10748180 979631
Поліщук Максим Віталійович 047146 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0029419 Геодезія та 
землеустрій

131,000

8



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 909/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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11038929 102639
5

Бондарчук Денис Вікторович 054055 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0242859 Агрономія 115,000

2 10496497 102639
5

Кравчук Сергій Олександрович 041228 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0248111 Агрономія 125,500

3 10513535 102639
5

Огійчук Михайло Вікторович 017415 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0160054 Агрономія 109,500

9



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 909/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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11131695 102639
1

Лебединський Владислав Олександрович 047204 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0195132 Захист і 
карантин рослин

108,000

2 10537394 102639
1

Манько Артем Анатолійович 017405 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0012395 Захист і 
карантин рослин

109,500

3 10792410 102639
1

Соляр Владислав Андрійович 017421 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0158363 Захист і 
карантин рослин

130,500

4 10934452 102639
1

Юрчук Владислав Валентинович 017491 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0159589 Захист і 
карантин рослин

103,000

10



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 909/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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10710585 102602
7

Галушко Богдан Олександрович 074058 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0339142 Лісове 
господарство

119,500

2 10782398 102602
7

Куцюк Ілля Андрійович 047666 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0271089 Лісове 
господарство

129,500

3 11020713 102602
7

Левківський Ілля Володимирович 009112 E22 28.02.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0253540 Лісове 
господарство

117,500

4 11022668 102602
7

Мацейко Роман Романович 047673 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0272372 Лісове 
господарство

130,500

11



5 10537682 102602
7

Ярошова Тетяна Олексіївна 008737 X22 24.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0082132 Лісове 
господарство

108,500

12



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 909/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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11216708 102563
5

Бугаєнко Назар Володимирович 049195 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0242999 Агроінженерія 110,000

2 10559059 102563
5

Демченко Денис Сергійович 047639 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0273283 Агроінженерія 116,000

3 10795121 102563
5

Ковальчук Роман Олександрович 047636 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0343080 Агроінженерія 120,500

4 10854597 102563
5

Наумов Денис Володимирович 065244 E19 27.06.2019 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0356817 Агроінженерія 117,500

13



5 10631491 102563
5

Ніколайчук Назар Володимирович 047634 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0342217 Агроінженерія 149,000

6 10500525 102563
5

Новак Артур Юрійович 047678 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0269578 Агроінженерія 124,500

7 10480235 102563
5

Новаковець Богдан Миколайович 047629 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0012957 Агроінженерія 131,500

8 10557830 102563
5

Писарчук Микола Віталійович 049206 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0240697 Агроінженерія 100,500

9 10551985 102563
5

Розгон Віталій Ігорович 049212 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0318004 Агроінженерія 114,500

10 10532325 102563
5

Складан Вадим Юрійович 047660 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0270110 Агроінженерія 113,000

11 10855842 102563
5

Федорчук Дмитро Михайлович 049322 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0309314 Агроінженерія 125,000

14



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 909/ст

242 Туризм 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10974530 102561
5

Дурицький Артем Дмитрович 068705 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0223183 Туризм 104,500

15



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 909/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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11346206 101403
6

Архіпов Анатолій Васильович 049067 E20 01.07.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0485064 Публічне 
управління та 
адміністрування

140,500

2 11341154 101403
6

Заредін Дмитро Олександрович 089228 E21 26.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0487705 Публічне 
управління та 
адміністрування

148,000

3 10473557 101403
6

Кучинський Олександр Валерійович 080189 E22 06.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0108561 Публічне 
управління та 
адміністрування

134,500

4 10477983 101403
6

Номерчук Іван Русланович 080120 E22 06.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0239338 Публічне 
управління та 
адміністрування

152,000

16



5 11112457 101403
6

Попелюк Владислав Вадимович 041445 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0248749 Публічне 
управління та 
адміністрування

110,000

17



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Поліський національний 
університет

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 909/ст

292 Міжнародні економічні відносини 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11354717 102560
4

Семенюк Роман Васильович 072741 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0317081 Міжнародні 
економічні 
відносини

154,000

18


