
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  "Свалявський  технічний  фаховий  

коледж 
(найменування закладу вищої освіти)

 Національного  університету  харчових  технологій" 

НАКАЗ
СВАЛЯВА

(населений пункт)

від «31» липня 2020 року №22л

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Свалявський технічний фаховий коледж Національного університету харчових 
технологій" у 2020 році та рішення приймальної комісії від «31» липня 2020 року, 
протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2020 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 Йовбак В.Д.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ "Свалявський 
технічний фаховий коледж 
Національного університету 
харчових технологій"

Додаток до наказу від «31»  липня 2020 року 
№ 22л

051 Економіка Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 6983021 762399
Бобаль Олег Юрійович 51612405 AK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Економіка та 
організація бізнесу

356

2 6936628 762399
Годя Антоніна Павлівна 51612230 AK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Економіка та 
організація бізнесу

384

3 6987951 762399
Данканич Давид Олегович 51612659 AK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Економіка та 
організація бізнесу

377

4 7019277 762399
Сенько Роман Іванович 51612528 AK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Економіка та 
організація бізнесу

338

5 6975455 762399
Цибар Павло Павлович 51612356 AK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Економіка та 
організація бізнесу

352
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6 6962302 762399
Шкерта Олександр Олександрович 50950154 AK 10.06.2019 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Економіка та 
організація бізнесу

357

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ "Свалявський 
технічний фаховий коледж 
Національного університету 
харчових технологій"

Додаток до наказу від «31»  липня 2020 року 
№ 22л

123 Комп’ютерна інженерія Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 6994632 717664
Зінич Іван Анатолійович 51675414 AK 15.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
комп'ютерних 
систем і мереж

394

2 6925337 717664
Плоскіна Владислав Едуардович 51682366 AK 11.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
комп'ютерних 
систем і мереж

400

3 6924946 717664
Плоскіна Олександр Едуардович 51682367 AK 11.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
комп'ютерних 
систем і мереж

401

4 6902780 717664
Чутора Іван Іванович 51612543 AK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
комп'ютерних 
систем і мереж

365
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ "Свалявський 
технічний фаховий коледж 
Національного університету 
харчових технологій"

Додаток до наказу від «31»  липня 2020 року 
№ 22л

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 6983065 715181

Івасик Владислав Вікторович 51612533 AK 12.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткуванн
я підприємств і 
цивільних споруд

352

2 6986840 715181

Сакаль Едуард Володимирович 51612525 AK 12.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткуванн
я підприємств і 
цивільних споруд

341
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ "Свалявський 
технічний фаховий коледж 
Національного університету 
харчових технологій"

Додаток до наказу від «31»  липня 2020 року 
№ 22л

241 Готельно-ресторанна справа Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 6977366 719560
Мішко Діана Василівна 51612212 AK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельне 
обслуговування

416,85

2 6936634 719560
Пальок Софія Іванівна 51610296 AK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельне 
обслуговування

384,3

3 6926503 719560
Піхлер Ніка Едуардівна 51612406 AK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельне 
обслуговування

363

4 6936643 719560
Плоскіна Василь Віталійович 51612445 AK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельне 
обслуговування

387,45

5 6936592 719560
Туряниця Марія Вікторівна 51612443 AK 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Готельне 
обслуговування

408,45
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ "Свалявський 
технічний фаховий коледж 
Національного університету 
харчових технологій"

Додаток до наказу від «31»  липня 2020 року 
№ 22л

242 Туризм Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 6936598 712088
Березовський Дмитро Юрійович 51440844 BA 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Туристичне 
обслуговування

352,8
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