
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Київський  технікум  електронних  приладів 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «19» серпня 2020 року №42/с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський технікум електронних приладів у 
2020 році та рішення приймальної комісії від «19» серпня 2020 року, протокол 
№10,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2020 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Директор технікуму Похресник А.К.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Київський технікум 
електронних приладів

Додаток до наказу від «19»  серпня 2020 року 
№ 42/с

051 Економіка Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 6943922 713497
Бричка Марія Андріївна 51775801 KX 15.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Економіка 453

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Київський технікум 
електронних приладів

Додаток до наказу від «19»  серпня 2020 року 
№ 42/с

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 6904906 674740
Андрійчук Олександр Максимович 51680298 KB 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

455

2 6903660 674740
Зварич Ярослав Олексійович 51680460 KB 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

469

3 6972348 674740
Пілецька Ліана Сергіївна 51483193 KB 15.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

467

4 6903442 674740
Рузієв Денис Віталійович 51724456 KX 15.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

473

5 6904614 674740
Тимощук Артем Сергійович 51708184 KB 15.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

456

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Київський технікум 
електронних приладів

Додаток до наказу від «19»  серпня 2020 року 
№ 42/с

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 6917288 674738
Калашник Антон Павлович 51707179 KB 15.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

419

2 6902404 674738
Кравець Данило Павлович 51720048 KB 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

445

3 6999434 674738
Подобєдов Ярослав Леонідович 51680266 KB 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

440

4 7012630 674738
Соколова Катерина Костянтинівна 51708962 KB 15.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

456

5 6908310 674738
Трушкін Ярослав Іванович 51671468 KB 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

450

6 6920799 674738
Ярмолюк Ілля Сергійович 51680172 KB 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

459

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Київський технікум 
електронних приладів

Додаток до наказу від «19»  серпня 2020 року 
№ 42/с

171 Електроніка Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 6942636 740356
Ямковий Микита Русланович 51720215 KB 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Електроніка 467

4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Київський технікум 
електронних приладів

Додаток до наказу від «19»  серпня 2020 року 
№ 42/с

172 Телекомунікації та радіотехніка Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 6999863 689026
Саварин Олексій Сергійович 51233538 KX 14.06.2019 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Телекомунікації та 
радіотехніка

458

5


