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

Форма № Н-1.03.1
Таврійський  національний  університет  імені  В.І.Вернадського 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.Київ

(населений пункт)

від «11» серпня 2021 року №73-с/к

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського" у 2021 році та рішення приймальної комісії 
від «11» серпня 2021 року, протокол №13,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 10 арк.

В. о. ректора Володимир КАЗАРІН
(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 "Київський фаховий 
коледж міського господарства 
Таврійського національного 
університету імені В.І. 
Вернадського"

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 73-с/к

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9746127 859396

Решодько Анна Віталіївна 52633187 KB 08.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0037382; 2021р. 
- 0037382

Діловодство 501,250

2 8876441 859396

Таращук Марія Вікторівна 52729132 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0065944; 2021р. 
- 0065944

Діловодство 550,200

1



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 "Київський фаховий 
коледж міського господарства 
Таврійського національного 
університету імені В.І. 
Вернадського"

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 73-с/к

073 Менеджмент 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9768599 825266

Колєснік Яна Олександрівна 52557237 CM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0077192; 2021р. 
- 0077192

Організація 
обслуговування на 
транспорті

464,000

2 9400206 825266

Ларіна Тетяна Олександрівна 52612245 AP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0074712; 2021р. 
- 0074712

Організація 
обслуговування на 
транспорті

585,500
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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 "Київський фаховий 
коледж міського господарства 
Таврійського національного 
університету імені В.І. 
Вернадського"

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 73-с/к

123 Комп’ютерна інженерія 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10231564 818159

Коробенко Артем Миколайович 52735881 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0007618; 2021р. 
- 0007618

Обслуговування 
комп'ютерних 
систем і мереж

527,363

2 9077316 818159

Литвинчук Дмитро Олегович 52606012 KB 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0264565; 2021р. 
- 0264565

Обслуговування 
комп'ютерних 
систем і мереж

582,000

3



3 8872274 818159

Ханко Олександр Дмитрович 52679868 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0340712; 2021р. 
- 0340712

Обслуговування 
комп'ютерних 
систем і мереж

508,500
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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 "Київський фаховий 
коледж міського господарства 
Таврійського національного 
університету імені В.І. 
Вернадського"

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 73-с/к

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9250174 850246

Грушев Данііл Русланович 52285465 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Експлуатація, 
ремонт та 
енергопостачання 
міського 
електротранспорту

414,000

2 9242933 850246

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

Експлуатація, 
ремонт та 
енергопостачання 
міського 
електротранспорту

406,000
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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 "Київський фаховий 
коледж міського господарства 
Таврійського національного 
університету імені В.І. 
Вернадського"

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 73-с/к

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9249504 854160

Кушицький Євген Олексійович 52732588 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва

429,000

6



2 9276970 854160

Медведєв Руслан Ігорович 48722803 CK 29.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва

499,000

3 10226777 854160

Чефурко Павло Михайлович 52803108 KB 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0191321; 2021р. 
- 0191321

Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва

511,500

7



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 "Київський фаховий 
коледж міського господарства 
Таврійського національного 
університету імені В.І. 
Вернадського"

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 73-с/к

183 Технології захисту навколишнього 
середовища 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9239823 817842

Балацька Анна Анатоліївна 52387111 TA 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Експлуатація 
апаратури контролю 
навколишнього 
природного 
середовища

434,000

2 9095508 817842

Терех Анастасія Дмитрівна 51239350 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0032240; 2021р. 
- 0288146

Експлуатація 
апаратури контролю 
навколишнього 
природного 
середовища

645,250

8



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 "Київський фаховий 
коледж міського господарства 
Таврійського національного 
університету імені В.І. 
Вернадського"

Додаток до наказу від «11»  серпня 2021 року 
№ 73-с/к

192 Будівництво та цивільна інженерія 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10229784 852135

Марченко Іван Ярославович 52157401 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0300913; 2021р. 
- 0300913

Обслуговування 
електротехнічного 
обладнання і 
автоматичного 
устаткування 
будівель і споруд

458,500
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2 8912927 852135

Тріок Владислав Андрійович 52504801 KC 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0070234

Обслуговування 
електротехнічного 
обладнання і 
автоматичного 
устаткування 
будівель і споруд

462,000

3 9252627 852135

Чорногор Віталій Дмитрович 52736733 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0309031; 2021р. 
- 0309031

Обслуговування 
електротехнічного 
обладнання і 
автоматичного 
устаткування 
будівель і споруд

400,250
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