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

Форма № Н-1.03.1
Одеський  державний  екологічний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «28» вересня 2022 року №163-c

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Одеський державний екологічний університет 
у 2022 році та рішення приймальної комісії від «20» вересня 2022 року, протокол 
№34,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 11 арк.

Ректор Сергій СТЕПАНЕНКО
(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 Одеський державний 
екологічний університет

Додаток до наказу від «28»  вересня 2022 року 
№ 163-c

101 Екологія Державна Магістр 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 11293512 102040
7

Бельченко Костянтин Сергійович 160151 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Екологія та 
охорона 
навколишнього 
середовища

126,000

2 11396013 102040
7

Щербак Нікіта Володимирович 160170 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Екологія та 
охорона 
навколишнього 
середовища

130,000

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 Одеський державний 
екологічний університет

Додаток до наказу від «28»  вересня 2022 року 
№ 163-c

101 Екологія Державна Магістр 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 11520784 102041
8

Гопцій Євгеній Володимирович 45609121 XA 30.06.2013 
Диплом магістра

Гідроекологія 166,000

2 11132809 102041
8

Штим Вячеслав Васильович 160161 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Гідроекологія 110,000

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 Одеський державний 
екологічний університет

Додаток до наказу від «28»  вересня 2022 року 
№ 163-c

101 Екологія Державна Магістр 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 11494584 102042
1

Соловей Ірина Володимирівна 175330 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Агроекологія 150,000

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 Одеський державний 
екологічний університет

Додаток до наказу від «28»  вересня 2022 року 
№ 163-c

101 Екологія Державна Магістр 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 11412015 102042
3

Тішенко Михайло Дмитрович 160165 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Екологічний 
контроль та 
аудит

124,000

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 Одеський державний 
екологічний університет

Додаток до наказу від «28»  вересня 2022 року 
№ 163-c

103 Науки про Землю Державна Магістр 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 11609564 102043
0

Аль-Аас Вадим Мансурович 169696 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Метеорологія і 
кліматологія

100,000

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 Одеський державний 
екологічний університет

Додаток до наказу від «28»  вересня 2022 року 
№ 163-c

103 Науки про Землю Державна Магістр 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 11076737 102044
3

Горковський Олександр Анатолійович 055290 M21 30.06.2021 
Диплом магістра

Гідрологія і 
комплексне 
використання 
водних ресурсів

168,000

2 11023056 102044
3

Поздняков Юрій Олексійович 17690944 CK 25.06.2002 
Диплом спеціаліста

Гідрологія і 
комплексне 
використання 
водних ресурсів

120,000

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 Одеський державний 
екологічний університет

Додаток до наказу від «28»  вересня 2022 року 
№ 163-c

103 Науки про Землю Державна Магістр 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 11563332 102043
7

Лоханніков Юрій Вячеславович 28120300 CK 30.06.2005 
Диплом спеціаліста

Агрометеорологі
я

100,000

2 11590724 102043
7

Ніколаєв Аркадій Іванович 43712777 CK 05.06.2012 
Диплом магістра

Агрометеорологі
я

100,000

3 11168345 102043
7

Чередниченко Юрій Анатолійович 29850244 KB 23.06.2006 
Диплом магістра

Агрометеорологі
я

112,000

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 Одеський державний 
екологічний університет

Додаток до наказу від «28»  вересня 2022 року 
№ 163-c

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр 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 11528674 102045
4

Гармаш Олексій Андрійович 025056 M21 01.03.2021 
Диплом магістра

Комп'ютерні 
науки

178,000

2 11014706 102045
4

Гордієвська Олександра Олександрівна 098113 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки

100,000

3 10981166 102045
4

Єшану Олександр Євгенович 25071021 CK 25.06.2004 
Диплом магістра

Комп'ютерні 
науки

112,000

4 11002298 102045
4

Міхов Ілля Сергійович 191978 B22 01.08.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки

116,000

5 11094785 102045
4

Осташков Микита Ігорович 164681 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки

108,000

6 11522762 102045
4

Павленко Сергій Андрійович 020755 C16 25.05.2016 
Диплом спеціаліста

Комп'ютерні 
науки

110,000

8



7 11426405 102045
4

Сапко Олександр Сергійович 162303 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

Комп'ютерні 
науки

188,000

8 11340275 102045
4

Сербін Сергій Валерійович 175341 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки

160,000

9 11206922 102045
4

Тичіна Максим Сергійович 164682 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки

100,000

10 11494942 102045
4

Ткачук Віктор Борисович 120746 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки

100,000

11 11608864 102045
4

Фумжи Артем Васильович 223617 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки

102,000

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 Одеський державний 
екологічний університет

Додаток до наказу від «28»  вересня 2022 року 
№ 163-c

183 Технології захисту навколишнього 
середовища Державна Магістр 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 11131950 102045
6

Рижих Олексій Сергійович 160168 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища

170,000
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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 Одеський державний 
екологічний університет

Додаток до наказу від «28»  вересня 2022 року 
№ 163-c

207 Водні біоресурси та аквакультура Державна Магістр 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 11495354 102045
8

Чернишов Вадим Альбертович 207798 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

Охорона, 
відтворення та 
раціональне 
використання 
гідробіоресурсів

130,000
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