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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 «02»  вересня 2022 року 
№ 57/2

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10449537 101689
1

Андрусенко Ілля Олександрович 53148049 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

168,000

1



2 10450056 101689
1

Васильєв Денис Олегович 53147007 XM 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

167,000

3 10447881 101689
1

Вітвіцький Віталій Володимирович 53255148 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

117,000

4 10448055 101689
1

Мельников Віталій Вікторович 53147011 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

125,000

5 10455616 101689
1

Приступа Іван Васильович 51995672 XM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

129,000

2



               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 «02»  вересня 2022 року 
№ 57/2

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11392186 101688
8

Кінаш Назар Васильович 53170978 XM 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0156222 Обслуговування 
та ремонт 
електропобутово
ї техніки

175,000

2 10462581 101688
8

Резнічук Кліментій Вадимович 53147001 XM 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електропобутово
ї техніки

155,000

3



3 10449595 101688
8

Слюсаренко Владислав Миколайович 53147015 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
електропобутово
ї техніки

154,000

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 «02»  вересня 2022 року 
№ 57/2

184 Гірництво Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10449951 101689
9

Богданова Вікторія Олександрівна 53146546 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Відкрита 
розробка 
корисних 
копалин

187,000

2 10605018 101689
9

Бранюк Артем Аркадійович 49159571 XM 30.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Відкрита 
розробка 
корисних 
копалин

128,000

5



3 10605966 101689
9

Бранюк Вадим Аркадійович 29192754 XM 30.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Відкрита 
розробка 
корисних 
копалин

127,000

4 10460692 101689
9

Решетевський Олександр Володимирович 53147014 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Відкрита 
розробка 
корисних 
копалин

125,000

5 10457588 101689
9

Фесянов Богдан Петрович 52595472 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Відкрита 
розробка 
корисних 
копалин

124,000

6



               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 «02»  вересня 2022 року 
№ 57/2

184 Гірництво Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10450043 101689
6

Вишневська Діана Володимирівна 53146149 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Маркшейдерська 
справа

164,000

2 10568722 101689
6

Кирилюк Денис Ігорович 53146632 XM 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Маркшейдерська 
справа

191,000

7



3 10462512 101689
6

Слісарчук Ольга Сергіївна 25982571 XM 01.03.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Маркшейдерська 
справа

147,000

8



               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 «02»  вересня 2022 року 
№ 57/2

184 Гірництво Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10453571 101689
8

Жураковська Олена Олександрівна 53262815 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Обробка 
природного 
каменю

176,000

2 10512612 101689
8

Іванійчук Віталій Віталійович 53426198 TE 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Обробка 
природного 
каменю

137,000

9



3 10447628 101689
8

Казанцев Дмитро Георгійович 51987901 XM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0213900 Обробка 
природного 
каменю

200,000

4 10459115 101689
8

Ковальчук Діана Ігорівна 53147163 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Обробка 
природного 
каменю

136,000

5 10621384 101689
8

Луцик Катерина Володимирівна 53147844 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Обробка 
природного 
каменю

143,000

6 10571235 101689
8

Ляхоцька Марія Сергіївна 53146252 XM 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Обробка 
природного 
каменю

175,000

10


