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

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  "Фаховий  коледж  економіки  і 

(найменування закладу освіти)

 технологій  Національного  університету  "Чернігівська  політехніка" 

НАКАЗ
Чернігів

(населений пункт)

від «25» серпня 2021 року №51

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету "Чернігівська 
політехніка" у 2021 році та рішення приймальної комісії від «25» серпня 2021 року, 
протокол №9,

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.

Директор Михайло Сокол
(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 "Фаховий коледж 
економіки і технологій 

Національного університету 
"Чернігівська політехніка"

Додаток до наказу від «25»  серпня 2021 року 
№ 51

075 Маркетинг 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 10223364 909897
Атрощенко Катерина Павлівна 52521701 EH 09.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 356,000

2 10246914 909897
Федоренко Карина Олександрівна 52136450 EH 03.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 364,000
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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 "Фаховий коледж 
економіки і технологій 

Національного університету 
"Чернігівська політехніка"

Додаток до наказу від «25»  серпня 2021 року 
№ 51

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10228575 909890
Горбунов Рамін Янович 52141987 EH 09.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

326,000

2 10247837 909890
Тоцька Дар`я Олександрівна 52141000 EH 09.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

391,200
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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 "Фаховий коледж 
економіки і технологій 

Національного університету 
"Чернігівська політехніка"

Додаток до наказу від «25»  серпня 2021 року 
№ 51

081 Право 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 10223426 909887
Каштанова Анна Романівна 52141897 EH 09.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 382,000

2 10221181 909887
Ребус Юлія Дмитрівна 52787962 EH 07.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 420,500

3 10223315 909887
Хлипа Софія Олександрівна 52141427 EH 09.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 350,600
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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 "Фаховий коледж 
економіки і технологій 

Національного університету 
"Чернігівська політехніка"

Додаток до наказу від «25»  серпня 2021 року 
№ 51

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10228533 909876
Ліпанова Кароліна Юріївна 52140394 EH 09.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Харчові технології 349,000
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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 "Фаховий коледж 
економіки і технологій 

Національного університету 
"Чернігівська політехніка"

Додаток до наказу від «25»  серпня 2021 року 
№ 51

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10225391 909900
Баскова Алевтина Едуардівна 52599773 CM 15.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна справа

368,100

2 10223406 909900
Батенькова Катерина Володимирівна 52142014 EH 09.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна справа

335,000

3 10233472 909900
Дегтеренко Ангеліна Олександрівна 52140803 EH 09.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна справа

342,600

4 10220191 909900
Кащенко Людмила Валеріївна 52136941 EH 18.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна справа

449,600
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5 10227240 909900
Мозгова Ангеліна Сергіївна 52140974 EH 09.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельно-
ресторанна справа

341,000
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