
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 «20» серпня 2021 року №82-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 «20» серпня 2021 року, протокол №17,

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 6 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 «20»  серпня 2021 року 
№ 82-с/к

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10240207 944468

3928-7632514 3928-29-2021 16.07.2021 
Довідка (тимчасова) про 
базову загальну середню 
освіту (ОЦ «Крим-Україна»)

Діловодство 465,000
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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 «20»  серпня 2021 року 
№ 82-с/к

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10252751 950043

3928-7646292 892-22-2021 16.08.2021 
Довідка (тимчасова) про 
базову загальну середню 
освіту (ОЦ «Донбас-Україна»)

Діловодство 438,000
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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 «20»  серпня 2021 року 
№ 82-с/к

073 Менеджмент 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 10238653 944471
Решетняк Андрій Андрійович 52514598 KX 15.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Організація 
обслуговування на 
транспорті

424,000

2 10238730 944471
Савченко Олександра Євгеніївна 52415953 KX 15.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Організація 
обслуговування на 
транспорті

429,000

3 10247235 944471
Токарева Кристина Миколаївна 52551986 KB 03.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Організація 
обслуговування на 
транспорті

428,000

3



4 10238710 944471
Харченко Валерія Євгеніївна 51722787 KX 18.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Організація 
обслуговування на 
транспорті

418,000
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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 «20»  серпня 2021 року 
№ 82-с/к

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10236724 944473
Бойко Сергій Геннадійович 52524131 CM 12.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
комп'ютерних 
систем і мереж

387,000

2 10241070 944473
Проданець Іван Юрійович 52514161 KX 15.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
комп'ютерних 
систем і мереж

416,000
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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 «20»  серпня 2021 року 
№ 82-с/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 10240151 944475

3928-7632464 3928-25-2021 15.07.2021 
Довідка (тимчасова) про 
базову загальну середню 
освіту (ОЦ «Крим-Україна»)

Експлуатація, 
ремонт та 
енергопостачання 
міського 
електротранспорту

383,000
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