
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Миколаївський  фаховий  коледж  економіки  та  харчових  технологій 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
МИКОЛАЇВ

(населений пункт)

від «27» жовтня 2022 року №105-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Миколаївський фаховий коледж економіки та 
харчових технологій у 2022 році та рішення приймальної комісії від «27» жовтня 
2022 року, протокол №31,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «31» жовтня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Директор Анатолій ОЛІЙНИК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               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
Миколаївський фаховий 
коледж економіки та 
харчових технологій

Додаток до наказу від «27»  жовтня 2022 року 
№ 105-с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 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 11493713 107733
9

Жайворонок Ілля Вікторович 52928319 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

2 11518866 107733
9

Чернишова Ірина Дмитрівна 52926099 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

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
Миколаївський фаховий 
коледж економіки та 
харчових технологій

Додаток до наказу від «27»  жовтня 2022 року 
№ 105-с

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 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 11541441 107734
0

Лукашук Ангеліна Павлівна 52927863 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство і 
торговельне 
підприємництво

0,000

2 11475940 107734
0

Тімофєєва Катерина Олександрівна 53179800 PH 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Товарознавство і 
торговельне 
підприємництво

0,000

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
Миколаївський фаховий 
коледж економіки та 
харчових технологій

Додаток до наказу від «27»  жовтня 2022 року 
№ 105-с

181 Харчові технології 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 11527247 107734
5

Некрасова Валерія Богданівна 53400059 XE 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво 
харчової 
продукції

0,000

2 11477746 107734
5

Христофорова Катерина Володимирівна 52929423 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво 
харчової 
продукції

0,000

3 11527488 107734
5

Шинкарчук Марина Сергіївна 52921590 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво 
харчової 
продукції

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
Миколаївський фаховий 
коледж економіки та 
харчових технологій

Додаток до наказу від «27»  жовтня 2022 року 
№ 105-с

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 11468733 107734
3

Бондаренко Сергій Олександрович 52926455 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

0,000

2 11652226 107734
3

Вєрьовкіна Карина Русланівна 52921654 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

0,000

3 11492404 107734
3

Гузовата Єлизавета Сергіївна 52927015 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна 
справа

0,000

4


