
3ATB EPJIXEH O

HaKa3 MiHicTePCTBa OCBiTH

i HayKH yKPaIHH

13 KBiT聯2021 poKyJVi 415

⑪opMa博H-1.03.1

XMeJII,HI叫I,KH寛Ha巾oHaJIbHHⅢ yHIBePCHTeT
ヽ′　　　　　　　　　●

(Ha疏MeHyBaH棚3aKJIany OCBiTH)

HAKA3

XMEJIbHⅢ暮bKH疏

(HaCeJIeH商rIyHRT)

BiⅡくく19〉〉 CePⅡHjI 2021 poKy 川を226-C

Ⅱpo 3aPaXyBaHHH Ha HaBHaHHH

Ha IIiJICTaBi HpaBHJI IIP重職ioMy HO XMeJII,HHIII,蘭露Ha巾oHaJIbH耽りyHIBePCHTeT y

202 1 po巾Ta PlⅢeHmI IIPEI漬MaJII,HOI KOMicii Bi月くく1 9〉〉 CePⅡ聯202 1 poKy, IIPOTOKOJI

博21,

3ap?XyBaTH 3くく01〉〉 BePeCHf1 202 1 poKy CTyHeHTaMK I KyPCy 3aOqHO千dyopMH 3Z[O6yTTfl

OCBITII 3a CIIeIIiaJIbHOCT鬼MH 3a KOⅢTH匂i3KtIHHX Ta/a6o IOPH月KqHHX OCi6 3riJIHO 3

月〇月aTKOM.

JIoz[aTOK: Ha 6 apK.

Pe鵬Op

圏図星重雪国



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 «19»  серпня 2021 року 
№ 226-с

014 Середня освіта/014.10 Трудове 
навчання та технології Державна Магістр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10251881 811340

Терлецька Вікторія Володимирівна 012366 C20 26.06.2020 
Диплом спеціаліста

Середня освіта. 
Трудове навчання та 
технології, 
інформатика

161,500

1



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 «19»  серпня 2021 року 
№ 226-с

017 Фізична культура і спорт Державна Магістр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10226761 947885 Воробйов Дмитро Олександрович 117002 C16 16.09.2016 
Диплом спеціаліста

Фізична культура і 
спорт

143,875

2 10226350 947885 Воронін Роман Володимирович 11007459 MO 26.06.1999 
Диплом спеціаліста

Фізична культура і 
спорт

134,065

3 10256489 947885 Рижук Степан Вікторович 099048 M18 30.06.2018 
Диплом магістра

Фізична культура і 
спорт

116,500

4 10221005 947885 Хомич Зореслава Віталіївна 014606 M15 30.06.2015 
Диплом магістра

Фізична культура і 
спорт

146,125

2



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 «19»  серпня 2021 року 
№ 226-с

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

польська
Державна Магістр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10239670 811804

Горячок Інна Владиславівна 25416238 XM 25.06.2004 
Диплом магістра

Філологія. 
Слов’янські мови та 
літератури 
(переклад включно), 
перша - польська

228,750

2 10239883 811804

Провальна Зоряна Ігорівна 30105460 TE 22.06.2006 
Диплом спеціаліста

Філологія. 
Слов’янські мови та 
літератури 
(переклад включно), 
перша - польська

241,875
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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 «19»  серпня 2021 року 
№ 226-с

051 Економіка Державна Магістр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10239366 948724 Антонець-Чорнобаєва
Оксана Анатоліївна 129419 M20 31.12.2020 

Диплом магістра
Економіка 
підприємства

117,490

4



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 «19»  серпня 2021 року 
№ 226-с

053 Психологія Державна Магістр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10236656 948479 Капустіна Вікторія Сергіївна 47339689 AK 03.07.2014 
Диплом магістра

Психологія 205,075

2 10245779 948479 Романенко Уляна Олександрівна 117477 M18 28.12.2018 
Диплом магістра

Психологія 144,325

3 10252828 948479 Фірстова Олена Михайлівна 32337789 HP 30.06.2007 
Диплом магістра

Психологія 119,150
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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 «19»  серпня 2021 року 
№ 226-с

073 Менеджмент Державна Магістр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10234587 948415 Гуменна Емма Михайлівна 36011743 KB 25.06.2009 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 
організацій

140,160

6


