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

Форма № Н-1.03.1
Фаховий  коледж  "Універсум"  Київського  університету  імені  Бориса 

(найменування закладу освіти)

 Грінченка 

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «16» вересня 2022 року №808-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Фаховий коледж "Універсум" Київського 
університету імені Бориса Грінченка у 2022 році та рішення приймальної комісії 
від «16» вересня 2022 року, протокол №13,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «16» вересня 2022 року студентами 2 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Зоя ГЕЙХМАН
(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

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Фаховий коледж 
"Універсум" Київського 
університету імені 
Бориса Грінченка

Додаток до наказу від «16»  вересня 2022 року 
№ 808-С

012 Дошкільна освіта Комунальна 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 10449433 992620

Коровнік Карина Миколаївна 53361012 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дошкільна 
освіта

0,000

2 10459962 992620

Наконечна Анна Олександрівна 53077984 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дошкільна 
освіта

0,000

3 10777707 992620
Олійник Аліна Геннадіївна 40210771 HP 25.06.2011 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Дошкільна 
освіта

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

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Фаховий коледж 
"Універсум" Київського 
університету імені 
Бориса Грінченка

Додаток до наказу від «16»  вересня 2022 року 
№ 808-С

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Комунальна 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 10455935 994000

Сербук Ліліана Андріївна 53360539 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фінанси і кредит 0,000

2


