
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Національний університет водного господарства та природокористування

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
РІВНЕ

(населений пункт)

від «28» жовтня 2019 року №ПК00100

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний університет водного 
господарства та природокористування у 2019 році та рішення приймальної комісії 
від «25» жовтня 2019 року, протокол №103,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Ректор Мошинський В.С.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

Додаток до наказу від «28»  жовтня 2019 року 
№ ПК00100

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6852616 Абдулхамід Алхамід 00291 24.08.2017 Атестат про 
повну загальну середню освіту

Компю'терні науки 6

6851945 Алауі Алі Ммаді 2015 28.07.2015 Атестат про 
повну загальну середню освіту

Компю'терні науки 5

6850363 Бафакіхі Саід 3856902220т 03.10.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Компю'терні науки 6

6854021 Мпедосо Лукеба Глоіре 087211 20.07.2017 Атестат про 
повну загальну середню освіту

Компю'терні науки 5

6851986 Сулємана Мауліда 011153602118432 28.07.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Компю'терні науки 6

6848734 Фахаріа Ліхаджі 00592 24.07.2015 Атестат про 
повну загальну середню освіту

Компю'терні науки 6,5

6851906 Халіма Абду 348690019 05.10.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Компю'терні науки 7

1



6851896 Шакіра Назіанті 4728 24.08.2017 Атестат про 
повну загальну середню освіту

Компю'терні науки 4

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

Додаток до наказу від «28»  жовтня 2019 року 
№ ПК00100

275 Транспортні 
технології/275.03 на 

автомобільному транспорті
Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6848739 Тагаєв Тагай 1352172 A 24.06.2013 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Транспортні технології 
(на автомобільному 
транспорті)

8,5

6850378 Хаітов Тойли 1156790 A 23.06.2011 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Транспортні технології 
(на автомобільному 
транспорті)

6

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

Додаток до наказу від «28»  жовтня 2019 року 
№ ПК00100

292 Міжнародні економічні 
відносини Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6851967 Алі Аніс 00223 28.07.2018 Атестат про 
повну загальну середню освіту

Міжнародний бізнес 6,5

6852056 Альамін Мурад Місбах Салім 405202 16.08.2012 Атестат про 
повну загальну середню освіту

Міжнародний бізнес 6,5

4


