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

Форма № Н-1.03.1
Національний  університет  водного  господарства  та 

(найменування закладу освіти)

 природокористування 

НАКАЗ
РІВНЕ

(населений пункт)

від «25» вересня 2022 року №ПК72

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний університет водного 
господарства та природокористування у 2022 році та рішення приймальної комісії 
від «24» вересня 2022 року, протокол №62,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «28» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 19 арк.

Ректор Віктор МОШИНСЬКИЙ
(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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

017 Фізична культура і спорт Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11470011 106589
9

Клімчук Наталія Миколаївна 139762 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Фізкультурно-
спортивна 
реабілітація

196,000

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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11493634 985649 Куліш Тетяна Семенівна 119003 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0014807 Облік і 
оподаткування

165,000

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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 11463308 970600

Столяр Аліна Леонідівна 119115 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0009640 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

180,500

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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11544987 970602
Сиротюк Катерина Анатоліївна 118609 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
2022р. - 0007365 Менеджмент 

організацій і 
адміністрування

175,000

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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

075 Маркетинг Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11162073 975975 Артюшок Марія Ігорівна 119363 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0012034 Маркетинг 172,500

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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 11514102 995149 Нища Вікторія Володимирівна 161323 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0039617 Економіка 
підприємства

149,500

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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

101 Екологія Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11128544 977263 Миколайчик Микола Миколайович 161959 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Екологія 189,000

2 11277491 977263 Омельчук Ілона Анатоліївна 115834 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Екологія 190,000

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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11523733 973033 Борейчук Вікторія Віталіївна 023616 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Прикладна 
інформатика

173,000

2 11534905 973033 Гаврилюк Дарія Андріївна 119497 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Прикладна 
інформатика

130,000

3 11524145 973033 Кулиніч Владислав Ярославович 120652 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Прикладна 
інформатика

159,000

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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11219198 994943 Горшунов Владислав Сергійович 008065 B22 16.03.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерна 
інженерія

138,000

2 11380011 994943 Кнап Владислав Олександрович 167965 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Комп'ютерна 
інженерія

154,000

3 11600797 994943 Коник Катерина Леонідівна 120808 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерна 
інженерія

143,000

4 11497119 994943 Лопандя Андрій Русланович 008089 B22 16.03.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерна 
інженерія

135,000

5 11012115 994943 Туз Олександр Сергійович 168213 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Комп'ютерна 
інженерія

141,000

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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

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 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 11518244 986252

Воронович Максим Русланович 120478 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

194,000

2 11019202 986252

Пода Богдан Васильович 120587 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

196,000

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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 11340801 980777

Верешко Галина Євгеніївна 134576 B19 02.07.2019 
Диплом бакалавра

Автоматизація 
та комп’ютерно-
інтегровані 
технології

127,000

2 11472204 980777

Моцик Тарас Васильович 120490 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Автоматизація 
та комп’ютерно-
інтегровані 
технології

147,000

11



3 11475217 980777

Охремов Іван Іванович 120586 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Автоматизація 
та комп’ютерно-
інтегровані 
технології

128,000

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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

183 Технології захисту навколишнього 
середовища Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 11123108 988166

Яковчук Юлія Анатоліївна 130228 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища

187,000

13



               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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11524676 968289
Велимчаниця Віталій Анатолійович 46841901 BK 07.06.2014 

Диплом бакалавра
Промислове і 
цивільне 
будівництво

139,000

2 11412565 968289
Концимал Ананій Олексійович 081270 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Промислове і 
цивільне 
будівництво

136,000

3 11601914 968289
Линник Михайло Миколайович 39190405 PB 23.06.2010 

Диплом спеціаліста
Промислове і 
цивільне 
будівництво

138,000

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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

193 Геодезія та землеустрій Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11071824 980630
Степанюк Олена Сергіївна 161451 B18 30.06.2018 

Диплом бакалавра
Геоінформаційні 
системи і 
технології

185,000

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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

205 Лісове господарство Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10985702 100380
9

Басич Іван Васильович 13659389 MO 26.05.2012 
Диплом бакалавра

Лісове 
господарство

125,000

2 10993589 100380
9

Борисовець Олексій Вікторович 094686 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Лісове 
господарство

134,000

3 11272058 100380
9

Додарчук Дмитро Васильович 000774 B22 31.01.2022 
Диплом бакалавра

Лісове 
господарство

142,000

4 11599524 100380
9

Мордач Леонід Петрович 083362 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Лісове 
господарство

138,000

5 11570109 100380
9

Опалько Олег Анатолійович 130725 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Лісове 
господарство

154,000

16



               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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

227 Фізична терапія, ерготерапія/227.01 
Фізична терапія Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 11429883 967866 Козяр Діана Юріївна 113335 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Фізична терапія 188,000

2 11534138 967866 Скора Лада Володимирівна 45795594 KB 06.07.2013 
Диплом бакалавра

Фізична терапія 194,000

3 11072483 967866 Фадєєва Марія Миколаївна 139737 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Фізична терапія 194,000

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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

242 Туризм Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11546224 100162
6

Мичка Юлія Романівна 115847 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Туризм 162,000

18



               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
Національний 

університет водного 
господарства та 

природокористування

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ ПК72

274 Автомобільний транспорт Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10993023 979402 Базилюк Олег Вадимович 47427128 TE 30.06.2014 
Диплом бакалавра

Автомобільний 
транспорт

145,000

2 11162654 979402 Гриб Олександр Валерійович 114631 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Автомобільний 
транспорт

144,000

3 11413082 979402 Ковальчук Володимир Володимирович 142129 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Автомобільний 
транспорт

132,000

4 11495834 979402 Лозицький Вадим Олександрович 169155 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Автомобільний 
транспорт

142,000

5 11439091 979402 Петрович Вадим Анатолійович 41825576 BK 02.09.2011 
Диплом бакалавра

Автомобільний 
транспорт

131,000

19


