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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію Захарчука В.М. і Рижук І.В. про зарахування на навчання 

за кошти фізичних/юридичних осіб абітурієнтів, які вступають на перший курс навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 081 Право, 281 

Публічне управління та адміністрування, 073 Менеджмент. 

 

         ВИСТУПИЛИ: Крушинський С.А., Терещенко Т.В. 

           

          ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Захарчука В.М. і Рижук І.В. про зарахування на навчання за кошти 

фізичних/юридичних осіб абітурієнтів, які вступають на перший курс заочної форми 

навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 081 

Право, 281 Публічне управління та адміністрування, 073 Менеджмент  взяти до відома. 

 2. Відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, 

затвердженого наказом МОН України від 15 жовтня 2015 року № 1085, Положення про 

приймальну комісію Хмельницького університету управління та права, затвердженого 

наказом ректора університету від 4 грудня 2015 року № 735/15, Умов прийому на навчання 

до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 (зі змінами), Правил прийому до 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова у 2020 році, 

затверджених рішенням вченої ради університету від 24 червня 2020 року, протокол № 10 

(уведеними в дію наказом університету від 26 червня 2020 року, № 248/20): 

2.1. зарахувати абітурієнтів, які були рекомендовані і виконали вимоги для 

зарахування (подали оригінали документів в приймальну комісію) до складу студентів 

першого курсу юридичного факультету за освітньо-професійною програмою підготовки 

магістрів за спеціальністю 081 Право  за заочною формою навчання за кошти 

фізичних/юридичних осіб абітурієнтів: 

№ заяви в 

ЄДЕБО 

прізвище ім'я по батькові конкурсний 

бал 

8486698 Боровицька Аліна Олегівна 121,75 

8488705 Лукашук Наталія Сергіївна 139,75 

8486115 Пєвнєва Устина Олегівна 126,5 

8492880 Ковальський Юрій Францович 106,75 

 

2.2. зарахувати абітурієнтів, які були рекомендовані і виконали вимоги для 

зарахування (подали оригінали документів в приймальну комісію) до складу студентів 

першого курсу факультету управління та економіки за освітньо-професійною програмою 

підготовки магістрів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування за 

заочною формою навчання за кошти фізичних/юридичних осіб абітурієнтів: 

№ заяви в 

ЄДЕБО 

прізвище ім'я по батькові конкурсний 

бал 

8487968 Гетманчук Юрій Андрійович 292 

8487951 Горін Владислав Олександрович 277 

8487946 Коцюбинська Діана Олександрівна 417 

8492500 Панчук Олександр Васильович 310 

 

2.3. зарахувати абітурієнтів, які були рекомендовані і виконали вимоги для 

зарахування (подали оригінали документів в приймальну комісію) до складу студентів 

першого курсу факультету управління та економіки за освітньо-професійною програмою 
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підготовки магістрів за спеціальністю 073 Менеджмент за заочною формою навчання за 

кошти фізичних/юридичних осіб абітурієнтів: 

 

№ заяви в 

ЄДЕБО 

прізвище ім'я по батькові конкурсний 

бал 

8487936 Омельченко Олена Станіславівна 320 

8487915 Самолюк Ігор Петрович 357 

8492977 Мельничук Тетяна Вікторівна 328 

 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Захарчука В.М. і Рижук І.В. про зарахування на навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб абітурієнтів, які вступають на перший курс 

заочної форми за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за 

спеціальностями 081 Право.  

          ВИСТУПИЛИ: Крушинський С.А., Терещенко Т.В. 

          ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Захарчука В.М. і Рижук І.В. про зарахування на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб абітурієнтів, які вступають на перший курс заочної форми 

за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальностями 081 Право 

взяти до відома. 

 2. Відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, 

затвердженого наказом МОН України від 15 жовтня 2015 року № 1085, Положення про 

приймальну комісію Хмельницького університету управління та права, затвердженого 

наказом ректора університету від 4 грудня 2015 року № 735/15, Умов прийому на навчання 

до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 (зі змінами), Правил прийому до 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова у 2020 році, 

затверджених рішенням вченої ради університету від 24 червня 2020 року, протокол № 10 

(уведеними в дію наказом університету від 26 червня 2020 року, № 248/20): 

2.1. зарахувати абітурієнтів, які були рекомендовані і виконали вимоги для 

зарахування (подали оригінали документів в приймальну комісію) до складу студентів 

першого курсу юридичного факультету за освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 081 Право за заочною формою навчання за кошти 

фізичних/юридичних осіб абітурієнтів: 

№ заяви в 

ЄДЕБО 

прізвище ім'я по батькові конкурсний 

бал 

8490046 Сікорський Андрій Ярославович 140,088 

 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію Захарчука В.М. і Рижук І.В. про зарахування на навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб абітурієнтів, які вступають на другий курс заочної 

форми за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальностями 281 

Публічне управління та адміністрування, 081 Право.  

          ВИСТУПИЛИ: Крушинський С.А., Терещенко Т.В. 
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          ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Захарчука В.М. і Рижук І.В. про зарахування на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб абітурієнтів, які вступають на другий курс заочної форми за 

освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальностями 281 Публічне 

управління та адміністрування, 081 Право взяти до відома. 

 2. Відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, 

затвердженого наказом МОН України від 15 жовтня 2015 року № 1085, Положення про 

приймальну комісію Хмельницького університету управління та права, затвердженого 

наказом ректора університету від 4 грудня 2015 року № 735/15, Умов прийому на навчання 

до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 (зі змінами), Правил прийому до 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова у 2020 році, 

затверджених рішенням вченої ради університету від 24 червня 2020 року, протокол № 10 

(уведеними в дію наказом університету від 26 червня 2020 року, № 248/20): 

2.1. зарахувати абітурієнтів, які були рекомендовані і виконали вимоги для 

зарахування (подали оригінали документів в приймальну комісію) до складу студентів 

другого курсу юридичного факультету за освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування за заочною 

формою навчання за кошти фізичних/юридичних осіб абітурієнтів: 

 

№ заяви в 

ЄДЕБО 

прізвище ім'я по батькові конкурсний 

бал 

8487903 Бондар Аліна Дмитрівна 358 

8487910 Гудзоватий Владислав Михайлович 314 

8487905 Муляр Анастасія Миколаївна 362 

8487904 Орлов Максим Євгенович 370 

8487913 Хованець Ілля Миколайович 344 

8487912 Шелега Валентин Валентинович 328 

8488026 Васюк Тетяна Василівна 420 

8487999 Зозуляк Дарія Василівна 435 

8488016 Колоднюк Олександр Ігорович 402 

 

2.2. зарахувати абітурієнтів, які були рекомендовані і виконали вимоги для 

зарахування (подали оригінали документів в приймальну комісію) до складу студентів 

другого курсу юридичного факультету за освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 081 Право за заочною формою навчання за кошти 

фізичних/юридичних осіб абітурієнтів: 

 

№ заяви в 

ЄДЕБО 

прізвище ім'я по батькові конкурсний 

бал 

8489002 Карван Максим Сергійович 463 

 

Рішення ухвалено одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію Захарчука В.М. і Рижук І.В. про зарахування на навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб абітурієнтів, які вступають на третій курс заочної 

форми за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальностями 072 

Фінанси, банківська справа та страхування, 081 Право.  

          ВИСТУПИЛИ: Крушинський С.А., Терещенко Т.В. 
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