
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

017 Фізична культура і спорт 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9747217 822406
Іщенко Вероніка Василівна 020646 E21 28.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0307990; 2019р. 
- 0307990

Фізична культура і 
спорт

119,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

035 Філологія/035.033 слов’янські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

польська
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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10123866 947133
Втерковська Світлана Ярославівна 020634 E21 28.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0305537; 2019р. 
- 0305537

Польська мова і 
література, друга 
мова – англійська

158,000

2 9984187 947133
Совва Антон Юрійович 073965 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0343597; 2019р. 
- 0343597

Польська мова і 
література, друга 
мова – англійська

178,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

022 Дизайн 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9894053 881738
Лук`янчук Владислав Андрійович 099475 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0197142; 2019р. 
- 0197142

Дизайн 130,000

2 9203470 881738
Нащубська Ольга Вадимівна 001920 E21 02.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0206081; 2019р. 
- 0206081

Дизайн 145,750

3 9737094 881738
Сасс Дмитро Андрійович 099410 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0198680; 2021р. 
- 0359119

Дизайн 142,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

051 Економіка 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9844107 946534
Сологуб Дмитро Станіславович 049941 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0255316; 2021р. 
- 0363811

Управління 
персоналом та 
економіка праці

116,250

2 9386062 946534
Фрічко Олександр Володимирович 001970 E21 02.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0011942; 2019р. 
- 0201130

Управління 
персоналом та 
економіка праці

143,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

053 Психологія 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8927770 877798
Кулик Наталія Андріївна 020545 E21 28.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0363078; 2021р. 
- 0363078

Психологія 164,250

2 9246368 877798
Лукасишена Ілона Володимирівна 020601 E21 28.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0306073; 2019р. 
- 0306073

Психологія 129,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9710423 840642
Кусік Віталій Володимирович 031769 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0343319; 2019р. 
- 0343319

Управління 
підприємницькою 
діяльністю

147,500

2 9723993 840642
Резнік Костянтин Анатолійович 099666 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0346768; 2021р. 
- 0346768

Управління 
підприємницькою 
діяльністю

138,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

121 Інженерія програмного забезпечення 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10221786 944512
Вовчок Віталій Олександрович 099321 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0189011; 2019р. 
- 0189011

Інженерія 
програмного 
забезпечення

138,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

123 Комп’ютерна інженерія 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9155619 944566
Кальмуцький Назарій Віталійович 102264 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0087429; 2019р. 
- 0207043

Комп'ютерна 
інженерія та 
програмування

116,400

2 9148047 944566
Сніжинський Костянтин Віталійович 030790 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0215096; 2019р. 
- 0215096

Комп'ютерна 
інженерія та 
програмування

132,100
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

125 Кібербезпека 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9032558 924889
Відельський Ярослав Володимирович 030780 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0208816; 2019р. 
- 0208816

Кібербезпека 158,500

2 9030201 924889
Гордєєв Богдан Віталійович 030786 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0210921; 2019р. 
- 0210921

Кібербезпека 121,700

3 10162894 924889
Джумига Андрій Васильович 099128 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0194960; 2019р. 
- 0194960

Кібербезпека 131,000

4 9079314 924889
Іваненко Марк Володимирович 099053 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0195563; 2019р. 
- 0195563

Кібербезпека 138,700
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5 8967242 924889
Макаров Максим Володимирович 099073 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0194269; 2019р. 
- 0194269

Кібербезпека 154,600

6 10019548 924889
Назарчук Валерій Сергійович 023595 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0322355; 2019р. 
- 0322355

Кібербезпека 119,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

126 Інформаційні системи та технології 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9702477 944562
Вєдєлєв Володимир Андрійович 076412 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0205930; 2020р. 
- 0205930

Інформаційні 
системи та 
технології

123,900

2 9702774 944562
Возний Андрій Васильович 076414 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0362921; 2021р. 
- 0362921

Інформаційні 
системи та 
технології

126,700

3 8725382 944562
Недашківський Роман Вадимович 076406 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0197133; 2020р. 
- 0197133

Інформаційні 
системи та 
технології

134,200

11



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

131 Прикладна механіка 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8915417 944583
Скалацький Даниїл Сергійович 099409 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0198338; 2019р. 
- 0198338

Технології 
машинобудування

128,500

12



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

133 Галузеве машинобудування 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10167937 944581
Зіньков Ілля Андрійович 077559 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0332719; 2019р. 
- 0332719

Робототехнічні та 
мехатронні системи 
галузі

145,000

13



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8766268 944574
Жосан Сергій Едуардович 050021 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0345830; 2021р. 
- 0345830

Електропобутова 
техніка

121,250

2 9293949 944574
Кушнірук Андрій Едуардович 014364 E21 28.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0165040; 2019р. 
- 0165040

Електропобутова 
техніка

129,000

14



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9921944 944564

Питлик Назарій Аркадійович 099260 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0200701; 2019р. 
- 0200701

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

124,600

15



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

191 Архітектура та містобудування 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9235016 946325
Дацюк Олексій Васильович 099241 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0195027; 2019р. 
- 0195027

Архітектура та 
містобудування

126,750

16



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

208 Агроінженерія 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9988270 869476
Гуменюк Дмитро Сергійович 025906 E21 28.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0305619; 2019р. 
- 0305619

Агроінженерія 127,500

2 9619343 869476
Когут Борис Іванович 098871 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0196471; 2019р. 
- 0196471

Агроінженерія 137,500

3 9765626 869476
Підгурний Роман Сергійович 099400 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0200645; 2019р. 
- 0200645

Агроінженерія 135,500

4 10218374 869476
Пучко Олександр Вікторович 025589 E21 28.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0283410; 2019р. 
- 0283410

Агроінженерія 114,000

17



5 10217883 869476
Рибак Максим Миколайович 050028 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0368564; 2021р. 
- 0368564

Агроінженерія 140,750

18



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

227 Фізична терапія, ерготерапія 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9313295 821014
Кострубська Леся Степанівна 006077 E21 08.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0119243; 2018р. 
- 0119243

Фізична терапія, 
ерготерапія

167,500

2 9129851 821014
Шульга Марина Володимирівна 46030029 XM 01.03.2014 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0313981; 2021р. 
- 0313981

Фізична терапія, 
ерготерапія

160,000

19



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

241 Готельно-ресторанна справа 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9316613 899830
Бровчук Олег Володимирович 099472 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0188973; 2019р. 
- 0188973

Готельно-
ресторанна справа

128,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний 
університет

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 203-с

274 Автомобільний транспорт 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9089052 944580
Варава Олександр Васильович 098859 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0188074; 2019р. 
- 0188074

Автомобільний 
транспорт

115,250

21


