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3ATBEPAXEHO
Haras MiuicrePcrea ocsirn ,
i nayxu VrcpaTun

23 ueprus,2022 PoKY Ns 583

OoPna Nb H-l.03.1

Kanycmufi norirexuiqnufi $axonrafi KoJIeAx

(nafr uenynauHtr 3aKJIaAY ocniru)

HAKA3

KAIIYlII
(HaceLIcHui.i rrYnxr)

Ns57-crsi[, <<29>> ceprHn 2022 PoKY

[Ipo rapaxyBaHHfl Ha HaBrraHHfl

Ha niAcrani flpannn upufiovry ao Kanycslcr,rfi nolirexni'IHlaft Saxonufi KoneAx( y

Z1ZZpoui ra piureunx nprafrrvlanrsoT r<onaitii "il <<29>> cepilHfl 2022 POKY, nporor<on }lb8,

HAKA3YTO:

3apaxynarr,r : <01> BepecHq 2022poKy cryAeHrarvrra 1 rypcy ouHoi Aensoi $opruu

3A;6y;rr ocnirn sa creuian""o.r"rrz'(cneuiani:auisvru) :a xorurra Siruuu wx tal a6o

ropuAurlHr'tx oci6 sriAuo 3 AoAarKoM'

AoAarox: Ha 3 apx.

fiuper<rop
llerpo fPI4HbKEB4t{

(Bracse iNa'q nPI3Bl4ilIE)



               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
Калуський 

політехнічний фаховий 
коледж

Додаток до наказу від «29»  серпня 2022 року 
№ 57-ст

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 10846375 105932
2

Грушевська Ольга Тарасівна 53010829 BA 17.06.2022 
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
Калуський 

політехнічний фаховий 
коледж

Додаток до наказу від «29»  серпня 2022 року 
№ 57-ст

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані 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 10578598 105934
9

Беля Аліна Тимофіївна 53395882 AK 11.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп`ютерно-
інтегровані 
технологічні 
процеси і 
виробництва, 
Системна 
інженерія. 
Інтернет речей

0,000

2



2 10561214 105934
9

Фрей Владислав Ярославович 53005164 BA 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп`ютерно-
інтегровані 
технологічні 
процеси і 
виробництва, 
Системна 
інженерія. 
Інтернет речей

0,000

3 10604865 105934
9

Фурта Віталій Володимирович 53010668 BA 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп`ютерно-
інтегровані 
технологічні 
процеси і 
виробництва, 
Системна 
інженерія. 
Інтернет речей

0,000

3


