
               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
Національний 

університет "Острозька 
академія"

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 318-ст

035 Філологія/035.01 українська мова та 
література Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
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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 10685992 965812

Думанська Марія Іванівна 53302698 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0214274 Українська мова 
та література

155,500

2 11053861 965812

Консевич Оксана Олександрівна 53298473 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0173566 Українська мова 
та література

163,500

3 10638559 965812

Корзун Анна Олександрівна 53175744 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0309814 Українська мова 
та література

164,000

4



4 11213851 965812

Лінник Лука Сальвадорович 53607125 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0264515 Українська мова 
та література

152,750

5 11252422 965812

Осіпчук Алла Миколаївна 53427908 TE 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0062109 Українська мова 
та література

175,500

6 11279835 965812

Писюк Вікторія Володимирівна 53300386 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0132233 Українська мова 
та література

155,000

7 10582838 965812

Сидорчук Наталія Олександрівна 53309328 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0097219 Українська мова 
та література

163,500
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10820491 109237
7

Хлобжева Олена Андріївна 53321553 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Українська мова 
та література

0,000
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