
3ATBEPHH(EHO

HaI(a3 MiHicTePCTBa OCBiTH

i HayKII yI(PalHH

13 KBirHjI 2021 poI(y弛415

⑪opMa脆H-宣.03.1

XMeJIbHHI]I,I(I,I潰HaIIioHaJII,H商yHiBePCIITeT

(H摘MelJyBaHHj1 3aKJ]any OCBiTの

HAKA3

ⅩMEJⅢⅢⅡせKH疏

Ⅱpo 3aPaXyBaHH組Ha HaBuaHH組

Ha HiJICTaBi IIpaB肌nPIll玩oMy JIO XMeJII,HHIIbK滴Ha巾oHaJTI’H滴yHiBePCHTeT y

2021 poIIi Ta PiⅢeHmI IIP繭MaJIbHOr KOMicir BiJIくく30〉〉 BePeCHf1 2021 poI(y, IIPOTOKOJI

N塑8,

HAKA3y動D :

3apaxyBaTII 3くく01〉〉 BePeCHjI 2021 poKy CTyJIeHTaMH 3 I(yPCy 3aOtIHO叫)OPMH 3HO6yTT鬼

OCBiTH 3a CIIeIIiaJIbHOCTjIMH 3a KOIIITh申i3HtIHIIX Ta/a6o IOPHJ叩IqHIIX OCi6 3「iJ]HO 3

瓜0瓜aTKOM.

JIoJIaTOI(: Ha 2 apI(.



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 «30»  вересня 2021 року 
№ 325-с

014 Середня освіта 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10286323 959023
Стецюк Наталя Вікторівна 090412 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0067043; 2019р. 
- 0067043

Середня освіта 
(фізична культура)

112,500

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 «30»  вересня 2021 року 
№ 325-с

241 Готельно-ресторанна справа 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10285453 958836
Печерська Олександра Віталіївна 029359 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0259050; 2020р. 
- 0259050

Готельно-
ресторанна справа

136,250

2
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