


               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

Відокремлений 
підрозділ Національного 

університету 
біоресурсів і 

природокористування 
України "Ніжинський 
агротехнічний інститут"

Додаток до наказу від «16»  вересня 2022 року 
№ 48 "СК"

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр Денна 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 10696391 968117

Береславський Денис Артемович 072891 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0311084 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

115,500

1



2 11214452 968117

Скальницький Роман Ігорович 074864 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0486550 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

143,500

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
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Відокремлений 
підрозділ Національного 

університету 
біоресурсів і 
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України "Ніжинський 
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№ 48 "СК"

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр Денна 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 10498414 106020
0

Дворник Станіслав Володимирович 074872 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0311872 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

112,500

3



2 10862153 106020
0

Киричок Руслан Русланович 072894 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0312076; 2021р. - 
0207600

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

120,500

3 10489088 106020
0

Костюченко Дмитро Вікторович 072900 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0095707 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

106,000

4


