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

Форма № Н-1.03.1
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Київ

(населений пункт)

від «09» серпня 2018 року №1268-СТ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Коледж інформаційних систем і технологій 
Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана" у 2018 році та рішення приймальної комісії від 
«09» серпня 2018 року, протокол №17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 2 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 7 арк.

Ректор Лук`яненко Д.Г.
(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

Коледж інформаційних систем і 
технологій Державного вищого 
навчального закладу "Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 

Гетьмана"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2018 року 
№ 1268-СТ

051 Економіка 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

4305511 Коломієць Ілона Сергіївна 50443423 TA 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0276878 Економіка 
підприємства

439

4280007 Продан Володимир Дмитрович 48719941 KB 28.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0046578 Економіка 
підприємства

498



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

Коледж інформаційних систем і 
технологій Державного вищого 
навчального закладу "Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 

Гетьмана"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2018 року 
№ 1268-СТ

051 Економіка 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

4374812 Шацька Анастасія Анатоліївна 50443428 TA 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0276610 Прикладна статистика 411



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

Коледж інформаційних систем і 
технологій Державного вищого 
навчального закладу "Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 

Гетьмана"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2018 року 
№ 1268-СТ

075 Маркетинг 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

3930495 Малежик Юліана Юріївна 50389946 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0214427 Комерційна діяльність 399

3844412 Талан Ілля Олексійович 50390181 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0128670 Комерційна діяльність 358



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

Коледж інформаційних систем і 
технологій Державного вищого 
навчального закладу "Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 

Гетьмана"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2018 року 
№ 1268-СТ

122 Комп'ютерні науки 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

5022398 Голопапа Богдан Володимирович 50222607 EH 24.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0122202 460



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

Коледж інформаційних систем і 
технологій Державного вищого 
навчального закладу "Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 

Гетьмана"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2018 року 
№ 1268-СТ

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

4279499 Синюк Антон Олександрович 50412137 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0136056 Обслуговування 
комп`ютерних систем і 
мереж

427



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

Коледж інформаційних систем і 
технологій Державного вищого 
навчального закладу "Київський 
національний економічний 
університет імені Вадима 

Гетьмана"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2018 року 
№ 1268-СТ

171 Електроніка 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

4778137 Климець Михайло Михайлович 50217976 EH 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0002501 Конструювання, 
виготовлення та 
технічне 
обслуговування 
виробів електронної 
техніки

371

5029769 Сулєйманов Разим Мамедович 50093637 XE 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0263810 Конструювання, 
виготовлення та 
технічне 
обслуговування 
виробів електронної 
техніки

360



4827275 Терпай Сергій Юрійович 50394699 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0018813 Конструювання, 
виготовлення та 
технічне 
обслуговування 
виробів електронної 
техніки

343


