
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 №912/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 3 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 8 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 
№ 912/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/ 

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 10859903 101386
4

Швайківська Яна Валентинівна 011130 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0174525 Економіка 134,000

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 
№ 912/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/ 

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 11106991 976276
Артеменко Дарина Олександрівна 002692 X22 17.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0274605 Облік і 
оподаткування

112,500

2 11105072 976276
Будзінська Муслімат Абдулкерімовна 002706 X22 17.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0330564 Облік і 
оподаткування

147,000

3 11067006 976276
Гуменна Ніна Вікторівна 043356 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0450146 Облік і 
оподаткування

131,000

4 11164110 976276
Коник Дарина Вікторівна 002757 X22 17.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0481506 Облік і 
оподаткування

139,000

2



5 11104176 976276
Лук Діана Віталіївна 012442 E22 17.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0067417 Облік і 
оподаткування

132,000

6 10472707 976276
Луцюк Олена Дмитрівна 060154 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0055543 Облік і 
оподаткування

141,000

7 10914243 976276
Мельник Алевтина Андріївна 082107 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0106087 Облік і 
оподаткування

139,500

8 11362654 976276
Поліщук Катерина Іванівна 002789 X22 17.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0339692 Облік і 
оподаткування

137,500

9 10516017 976276
Сніцаренко Олена Миколаївна 691396 MT 27.06.1988 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

146,000

10 11106259 976276
Степанець Вікторія Олександрівна 002805 X22 17.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0231722 Облік і 
оподаткування

127,000

11 11378160 976276
Суміна Ганна Валеріївна 002803 X22 17.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0338046 Облік і 
оподаткування

130,500

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 
№ 912/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/ 

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 11262955 101400
1

Щеглова Тетяна Дмитрівна 016662 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0489173 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

135,500

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 
№ 912/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/ 

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 11198477 101409
0

Керасіренко Дар`я Ігорівна 031553 E20 01.07.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0237974 Менеджмент 137,500

2 10528751 101409
0

Ковальчук Наталя Романівна 044031 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0179525 Менеджмент 125,000

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 
№ 912/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/ 

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 10750904 101413
5

Шаповал Карина Вікторівна 041479 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0087229 Маркетинг 126,500

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 
№ 912/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/ 

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 11255526 101414
8

П`ятак Юлія Олександрівна 060147 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0021958 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

137,500

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 
№ 912/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/ 

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 10511081 974544
Гарбовська Діана Юріївна 023611 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0043481 Право 127,000

2 11302286 974544
Довганюк Валерія Олександрівна 044045 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0128406 Право 108,000

3 10774393 974544
Ейсмонт Діана Валентинівна 044041 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0178712 Право 138,000

4 11241982 974544
Лук`янчук Анастасія Олегівна 006523 E16 30.01.2016 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0437623 Право 151,500

8


