
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 №ПК00101

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» листопада 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 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 
№ ПК00101

123 Комп’ютерна інженерія 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

6854078 Алімханов Закір 1770288 A 21.06.2019 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Комп'ютерна 
інженерія

6

1



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 
№ ПК00101

227 Фізична терапія, 
ерготерапія 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

6852529 Нурдін Мохамед Шаабані 891600421-S 04.08.2010 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Фізична терапія, 
ерготерапія

5

2


