
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Київський  фаховий  коледж  електронних  приладів 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «30» серпня 2021 року №41/к

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський фаховий коледж електронних 
приладів у 2021 році та рішення приймальної комісії від «30» серпня 2021 року, 
протокол №11,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

В.о. директора Анатолій ПОХРЕСНИК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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 Київський фаховий коледж 
електронних приладів

Додаток до наказу від «30»  серпня 2021 року 
№ 41/к

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 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 9088786 848768

Любенок Вікторія Сергіївна 52728706 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Економіка 499,800

2 9213966 848768

Тонконог Богдан Олександрович 52360258 EH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0031700; 2021р. 
- 0031700

Економіка 506,363
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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 Київський фаховий коледж 
електронних приладів

Додаток до наказу від «30»  серпня 2021 року 
№ 41/к

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 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 9998892 855126

Глінка Максим Ігорович 52632076 KB 08.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0297807

Інженерія 
програмного 
забезпечення

446,500

2 9917778 855126

Коломійчук Василь Миколайович 50707553 TM 31.05.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

404,000

3 8913241 855126

Літвінов Максим Ігорович 52730683 KB 18.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

414,000
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4 10057002 855126

Остролуцький Михайло Анатолійович 51882636 KB 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

463,000

5 9343831 855126

Почапінський Назар Олексійович 52728960 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0028692; 2021р. 
- 0028692

Інженерія 
програмного 
забезпечення

458,850

6 9746574 855126

Прібильнов Владислав Іванович 52237068 EP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0236330; 2021р. 
- 0236330

Інженерія 
програмного 
забезпечення

404,500

7 9304534 855126

Сільченко Андрій Васильович 52734192 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0207554; 2021р. 
- 0207554

Інженерія 
програмного 
забезпечення

413,750

8 9176518 855126

Шаркий Олександр Анатолійович 52734125 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0292768; 2021р. 
- 0292768

Інженерія 
програмного 
забезпечення

530,750

9 8709864 855126

Шишков Дмитро Олександрович 52358247 EH 18.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0228769; 2021р. 
- 0228769

Інженерія 
програмного 
забезпечення

479,250
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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 Київський фаховий коледж 
електронних приладів

Додаток до наказу від «30»  серпня 2021 року 
№ 41/к

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 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 9551957 867725

Аксьонов Антон Олексійович 52628059 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0121815; 2021р. 
- 0121815

Електроніка 426,500

2 9458578 867725

Семенченко Микола Миколайович 52523293 CM 03.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Електроніка 444,000
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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 Київський фаховий коледж 
електронних приладів

Додаток до наказу від «30»  серпня 2021 року 
№ 41/к

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 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 9572327 828122

Бережний Юрій Вадимович 52357923 EH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0073792

Телекомунікації та 
радіотехніка

428,500

2 9363029 828122

Проскура Вадим Андрійович 52383643 TA 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0031536

Телекомунікації та 
радіотехніка

409,000
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