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

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  "Чернігівський  фаховий  коледж 

(найменування закладу освіти)

 інженерії  та  дизайну  Київського  національного  університету  технологій  та 
 дизайну" 

НАКАЗ
ЧЕРНІГІВ

(населений пункт)

від «16» серпня 2021 року №68-К

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну Київського національного 
університету технологій та дизайну" у 2021 році та рішення приймальної комісії 
від «14» серпня 2021 року, протокол №20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 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 Олексій ГАЙДЕЙ
(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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Чернігівський 
фаховий коледж інженерії та 
дизайну Київського 

національного університету 
технологій та дизайну"

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 68-К

022 Дизайн/022.01 Графічний дизайн 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 9084969 889800

Бендік Богдана Валеріївна 52370742 EH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0225344

Графічний дизайн 535,000

2 10155666 889800

Ведь Вікторія Олександрівна 52359447 EH 18.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0064313

Графічний дизайн 531,500
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3 9704528 889800

Коткова Анелія Володимирівна 52736286 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0047336

Графічний дизайн 554,500

4 8798985 889800

Усова Валерія Ярославівна 52820268 EH 22.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0232940

Графічний дизайн 609,500

5 8706502 889800

Шевченко Марина Андріївна 52370537 EH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0299533

Графічний дизайн 572,000

6 9970927 889800

Ярашев Єгор Ілліч 51880822 EH 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Графічний дизайн 562,000
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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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Чернігівський 
фаховий коледж інженерії та 
дизайну Київського 

національного університету 
технологій та дизайну"

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 68-К

071 Облік і оподаткування 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 9094657 889614

Говоруха Карина Олександрівна 52359434 EH 18.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0065821; 2021р. 
- 0065821

Бухгалтерський 
облік

435,000
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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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Чернігівський 
фаховий коледж інженерії та 
дизайну Київського 

національного університету 
технологій та дизайну"

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 68-К

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 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 10160920 930446

Войтенко Володимир Вікторович 52364025 EH 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0077990; 2021р. 
- 0077990

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд

393,500
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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

Відокремлений структурний 
підрозділ "Чернігівський 
фаховий коледж інженерії та 
дизайну Київського 

національного університету 
технологій та дизайну"

Додаток до наказу від «16»  серпня 2021 року 
№ 68-К

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 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 9555113 889637

Гороховацький Артем Русланович 52359136 EH 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0234950

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

372,500

2 9553158 889637

Клименко Ярослав Сергійович 52358694 EH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0073574

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

384,250

5


