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

Форма № Н-1.03.1
Київський  фаховий  коледж  Приватного  вищого  навчального  закладу 

(найменування закладу освіти)

 "Університет  сучасних  знань" 

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «08» вересня 2022 року №130-н

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський фаховий коледж Приватного 
вищого навчального закладу "Університет сучасних знань" у 2022 році та рішення 
приймальної комісії від «08» вересня 2022 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «09» 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 4 арк.

В.о. ректора Сергій МОСЬОНДЗ
(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

Без підпорядкування

Київський фаховий 
коледж Приватного 
вищого навчального 
закладу "Університет 
сучасних знань"

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 130-н

061 Журналістика Приватна 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 11470182 101676
3

Босов Дмитро Олександрович 53392873 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Журналістика 0,000

2 11470372 101676
3

Босова Вікторія Василівна 972286 O 21.06.1985 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Журналістика 0,000

3 11424413 101676
3

Юрчук Віктор Юрійович 48518659 KB 31.07.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Журналістика 0,000
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Київський фаховий 
коледж Приватного 
вищого навчального 
закладу "Університет 
сучасних знань"

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 130-н

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Приватна 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 11083729 986339

Ткачук Марина Сергіївна 51080466 CM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Київський фаховий 
коледж Приватного 
вищого навчального 
закладу "Університет 
сучасних знань"

Додаток до наказу від «08»  вересня 2022 року 
№ 130-н

081 Право Приватна 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 10777668 993272
Згур`єв Микита Сергійович 38171633 AH 31.05.2010 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

2 11466245 993272

Крижевич Матвій Святославович 53393604 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

3 10793844 993272
Смоляр Сергій Олексійович 29653823 HK 26.06.2006 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

3



4 11465288 993272
Тимченко Богдан Петрович 30221014 KX 23.06.2006 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

5 10497271 993272

Чайка Микита Вікторович 53215967 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

6 11428154 993272
Шкура Віталій Володимирович 38112025 CM 28.05.2010 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000
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