
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 «29» вересня 2022 року №ПК79

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний університет водного 
господарства та природокористування у 2022 році та рішення приймальної комісії 
від «29» вересня 2022 року, протокол №66,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 25 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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

014 Середня освіта/014.03 Історія 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 11615724 105337
3

Ковальчук Вадим Валентинович 24140848 BC 18.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта 
(історія)

0,000

2 11627893 105337
3

Місюркевич Оксана Іванівна 34963589 BK 27.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта 
(історія)

0,000

3 11627267 105337
3

Химич Юлія Михайлівна 38980291 AK 30.06.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта 
(історія)

0,000

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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

015 Професійна освіта/015.39 Цифрові 
технології 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 11556302 104837
1

Кондратюк Вікторія Леонідівна 48024272 PB 30.05.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Цифрові 
технології 
дистанційної 
освіти

0,000

2 11556270 104837
1

Ситай Богдан Юрійович 40369422 PB 28.05.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Цифрові 
технології 
дистанційної 
освіти

0,000

2



3 11556339 104837
1

Ситай Ганна Вікторівна 49598810 PB 23.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Цифрові 
технології 
дистанційної 
освіти

0,000

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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

017 Фізична культура і спорт 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 11575281 100750
5

Пінчук Олександр Віталійович 51348753 PB 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична 
культура і спорт

127,000

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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

053 Психологія 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 11556942 984106

Антонюк Іванна Федорівна 53121247 KB 02.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0329410 Психологія 148,400

2 11635054 984106

Шалена Богдана Юріївна 53321836 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0128621 Психологія 138,950

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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

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 11628160 104973
9

Сащук Юлія Олександрівна 53340706 PB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0169611 Облік і 
оподаткування

134,750

2 11629256 104973
9

Серган Вікторія Олегівна 53340746 PB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0169641 Облік і 
оподаткування

132,350

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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

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 11563260 105039
5

Карпов Віталій Вікторович 42899435 XE 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 167,150

2 11560047 105039
5

Скуйбіда Олександр Олександрович 42490758 EH 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0423930 Менеджмент 149,000

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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

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 10822995 981851

Пташник Анастасія Олександрівна 53139324 EH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0040136 Менеджмент 135,200

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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

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 11624565 104969
2

Сойко Катерина Сергіївна 53322928 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0232515 Маркетинг 143,300

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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

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 11628861 983024

Гоменюк Владислав Олександрович 51984978 PB 10.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0324458 Право 170,300

2 11622854 983024

Карпюк Тетяна Вікторівна 53306657 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0236535 Право 140,350

10



3 11589178 983024

Магрело Юлія Вікторівна 51986765 PB 10.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0133360; 2021р. - 
0384034

Право 170,667

11



               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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

101 Екологія 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 11583895 105295
1

Ковалевич Ярослав Миколайович 31773380 PB 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 0,000

2 11618785 105295
1

Кондратюк Олександр Юрійович 40243099 PB 28.05.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 0,000

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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 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 11569132 104975
4

Камінник Василь Васильович 49607792 PB 24.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

2 11567371 104975
4

Кньовець Євген Ярославович 53340768 PB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

13



3 11618796 104975
4

Мілютін Сергій Сергійович 42606561 XM 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

4 11559359 104975
4

Столпяк Андрій Віталійович 49607789 PB 24.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

5 11637386 104975
4

Янча Андрій Володимирович 49688289 XM 24.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 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 11250246 109247
3

Сорока Іван Сергійович 52871661 XM 30.04.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

144 Теплоенергетика 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 11557301 978884

Осіпчук Максим Сергійович 52669514 PB 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Теплоенергетика 0,000

2 11617897 978884
Сергійчук Світлана Михайлівна 032472 AP 02.07.1999 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплоенергетика 0,000

3 11557877 978884
Степанюк Анна Олександрівна 49302212 PB 05.12.2016 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплоенергетика 0,000

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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

184 Гірництво 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 11618024 104987
4

Бариш Андрій Богданович 52563382 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Гірництво 0,000

2 11622462 104987
4

Музика Марія Василівна 35015225 BK 21.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

3 11617968 104987
4

Сковрон Іван Андрійович 51906285 BK 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Гірництво 0,000

17



4 11621676 104987
4

Яструб Богдана Віталіївна 51312303 BK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Гірництво 0,000

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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

192 Будівництво та цивільна інженерія 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 11556804 104998
1

Дятлик Арсен Олександрович 49883354 PB 28.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

2 11624113 104998
1

Ликов Іван Русланович 50657276 PB 27.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

3 11558187 104998
1

Полєвой Микола Леонідович 46194082 PB 31.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

19



4 11563293 104998
1

Рибчинчук Віктор Михайлович 29948086 PB 24.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

5 11632969 104998
1

Слободзян Галина Олексіївна 003925 MП 23.06.1995 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

20



               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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

201 Агрономія 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 11568298 104987
0

Котик Сергій Миколайович 18621914 XM 22.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

2 11582858 104987
0

Кравчук Андрій Миколайович 51169562 XM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 0,000

3 11582603 104987
0

Хацаюк Микола Миколайович 41354224 XM 30.06.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 0,000

21



               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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

207 Водні біоресурси та аквакультура 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 11557944 105208
0

Здорик Володимир Вікторович 53328814 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Водні 
біоресурси та 
аквакультура

0,000

2 11558023 105208
0

Сульжик Вероніка Сергіївна 53328817 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Водні 
біоресурси та 
аквакультура

0,000
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               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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

208 Агроінженерія 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 11577467 104982
8

Лисик Владислав Богданович 53434429 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 0,000
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               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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

263 Цивільна безпека 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 11626521 978621

Романенко Микита Ігорович 51923352 HK 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Охорона праці 0,000
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               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 «29»  вересня 2022 року 
№ ПК79

274 Автомобільний транспорт 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 11637021 111274
9

Журавльов Андрій Іванович 52911552 BC 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

2 11636026 111274
9

Новак Андрій Сергійович 45118863 PB 27.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автомобільний 
транспорт

0,000
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