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               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

Кам’янець-Подільський 
фаховий коледж 
індустрії, бізнесу та 
інформаційних 
технологій

Додаток до наказу від «29»  серпня 2022 року 
№ 49/2

123 Комп’ютерна інженерія 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/ 

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 10851605 109627
1

Колісник Богдан Сергійович 53420607 TE 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
комп'ютерних 
систем і мереж

0,000

2 10821436 109627
1

Куніцький Максим Денисович 53126193 XM 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
комп'ютерних 
систем і мереж

0,000

3 11119050 109627
1

Свічколап Олег Вадимович 06271312970 ПECEЛ 
25.06.2021 Свідоцтво 
про здобуття базової 
середньої освіти

Обслуговування 
комп'ютерних 
систем і мереж

0,000

1



               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

Кам’янець-Подільський 
фаховий коледж 
індустрії, бізнесу та 
інформаційних 
технологій

Додаток до наказу від «29»  серпня 2022 року 
№ 49/2

184 Гірництво 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/ 

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 11121069 109628
4

Волощук Іванна Вікторівна 10305046 XM 16.06.1998 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Маркшейдерська 
справа

0,000

2 11022404 109628
4

Дурбайлов Богдан Іванович 53126273 XM 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркшейдерська 
справа

0,000

3 10780366 109628
4

Козютинський Олександр Олександрович 53125630 XM 18.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркшейдерська 
справа

0,000

2



4 11116995 109628
4

Юрсинова Марина Вікторівна 007811 BЗ 14.06.1997 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Маркшейдерська 
справа

0,000

3



               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

Кам’янець-Подільський 
фаховий коледж 
індустрії, бізнесу та 
інформаційних 
технологій

Додаток до наказу від «29»  серпня 2022 року 
№ 49/2

184 Гірництво 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/ 

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 10982947 109628
0

Галичанська Іванна Мирославівна 53176530 PH 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обробка 
природного 
каменю

0,000

2 10784354 109628
0

Михайлюк Тимофій Васильович 53126344 XM 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обробка 
природного 
каменю

0,000

4



               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

Кам’янець-Подільський 
фаховий коледж 
індустрії, бізнесу та 
інформаційних 
технологій

Додаток до наказу від «29»  серпня 2022 року 
№ 49/2

241 Готельно-ресторанна справа 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/ 

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 10850730 109628
7

Григоришин Андрій Володимирович 53420682 TE 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельне 
обслуговування

0,000

2 10815289 109628
7

Дорож Аня Миколаївна 53125057 XM 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельне 
обслуговування

0,000

3 10926527 109628
7

Коваль Анастасія Валентинівна 52522261 XM 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельне 
обслуговування

0,000

5



4 10778766 109628
7

Скрипнік Каріна Едуардівна 53125088 XM 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельне 
обслуговування

0,000

6


