
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Національний  університет  водного  господарства  та  природокористування 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
РІВНЕ

(населений пункт)

від «11» вересня 2020 року №ПК64

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний університет водного 
господарства та природокористування у 2020 році та рішення приймальної комісії 
від «11» вересня 2020 року, протокол №57,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету 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 квітня 2020 року № 511

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 «11»  вересня 2020 року 
№ ПК64

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 7794217 698476
Христюк Андрій Олексійович 21219813 PB 10.07.2002 

Диплом бакалавра
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

370,4

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «11»  вересня 2020 року 
№ ПК64

184 Гірництво Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 8336023 698477 Коцвай Богдан Володимирович 157709 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Гірництво 262,889

2 8338063 698477 Кріль Сергій Русланович 157690 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Гірництво 265,789

3 7129109 698477 Мандзюк Яна Юріївна 157676 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Гірництво 295,313

2


