
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Державний вищий навчальний заклад "Кам'янець-Подільський індустріальний 

коледж"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

(населений пункт)

від «02» серпня 2018 року №56/2

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Кам'янець-Подільський індустріальний коледж" у 2018 році та рішення 
приймальної комісії від «01» серпня 2018 року, протокол №12,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Директор Недошитко М.І.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний 
заклад "Кам'янець-Подільський 
індустріальний коледж"

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 56/2

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3690311 Цепко Віталіна Віталіївна 48167612 XM 11.06.2015 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Фінанси і кредит 21,1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний 
заклад "Кам'янець-Подільський 
індустріальний коледж"

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 56/2

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3563229 Гутаревич Дмитро Юрійович 50131324 XM 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Розробка програмного 
забезпечення

21,3

3582688 Ковбасюк Олександр Сергійович 50131503 XM 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Розробка програмного 
забезпечення

20,3

3656933 Марціновський Дмитро Михайлович 50131413 XM 15.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Розробка програмного 
забезпечення

17,5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний 
заклад "Кам'янець-Подільський 
індустріальний коледж"

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 56/2

123 Комп’ютерна інженерія Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3617243 Балабаєв Валентин Русланович 50131963 XM 15.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Обслуговування 
комп`ютерних систем і 
мереж

12,7

3616530 Гикавчук Дмитро Леонідович 50131870 XM 14.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Обслуговування 
комп`ютерних систем і 
мереж

17,3

3690751 Чвартацький Тарас Вікторович 48169616 XM 11.06.2015 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Обслуговування 
комп`ютерних систем і 
мереж

20,1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний 
заклад "Кам'янець-Подільський 
індустріальний коледж"

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 56/2

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3672622 Горюк Андрій Віталійович 48982918 PH 09.06.2016 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд

24,9



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний 
заклад "Кам'янець-Подільський 
індустріальний коледж"

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 56/2

184 Гірництво Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3676894 Тимракович Володимир Юрійович 48167550 XM 10.06.2015 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Відкрита розробка 
корисних копалин

16,3


