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

Форма № Н-1.03.1
Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного

(найменування закладу освіти)

торговельно - економічного університету

НАКАЗ
ВІННИЦЯ

(населений пункт)

від «10» серпня 2021 року №218

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Вінницького торговельно - економічного 

інституту Київського національного торговельно - економічного університету у 
2021 році та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2021 року, протокол 
№14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 12 арк.

Директор Наталія ЗАМКОВА
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



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

Вінницький торговельно - 
економічний інститут 
Київського національного 
торговельно - економічного 

університету

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 218

035 Філологія/035.041 германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

англійська
Державна 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 8705058 938888

Деркач Ірина Володимирівна 087192 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0152449; 2020р. 
- 0152449

Германські мови та 
літератури 
(переклад включно), 
перша - англійська

135,000

2 8861205 938888

Трошина Олександра Вікторівна 086014 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0159469; 2020р. 
- 0159469

Германські мови та 
літератури 
(переклад включно), 
перша - англійська

137,750
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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

Вінницький торговельно - 
економічний інститут 
Київського національного 
торговельно - економічного 

університету

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 218

051 Економіка Державна 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 9069319 928134

Бабіна Наталя Олександрівна 087657 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0253688; 2019р. 
- 0253688

Економіка бізнесу, 
Економічна 
кібернетика, 
Міжнародна 
економіка, Цифрова 
економіка

118,750

2



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

Вінницький торговельно - 
економічний інститут 
Київського національного 
торговельно - економічного 

університету

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 218

073 Менеджмент Державна 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 8976103 938926

Власюк Максим Юрійович 044366 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0158023; 2021р. 
- 0298370

Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності, 
Менеджмент 
організацій

102,750

2 10169743 938926

Какурін Кирило Володимирович 111423 E21 15.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0371439; 2021р. 
- 0371439

Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності, 
Менеджмент 
організацій

113,750

3



3 9597921 938926

Калюжний Олексій Ярославович 076779 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0061421; 2021р. 
- 0061421

Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності, 
Менеджмент 
організацій

119,000
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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

Вінницький торговельно - 
економічний інститут 
Київського національного 
торговельно - економічного 

університету

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 218

075 Маркетинг Державна 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 8798126 943171
Кращенко Владислав Русланович 084575 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0239308; 2019р. 
- 0239308

Маркетинг 148,500

2 10029990 943171
Сичова Анастасія Олексіївна 014801 E21 25.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0238264; 2019р. 
- 0238264

Маркетинг 122,000
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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

Вінницький торговельно - 
економічний інститут 
Київського національного 
торговельно - економічного 

університету

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 218

126 Інформаційні системи та технології Державна 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 10208612 894570
Матковський Сергій Олексійович 051565 E20 26.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0372132; 2021р. 
- 0372132

Інформаційні 
технології у бізнесі

135,250
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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

Вінницький торговельно - 
економічний інститут 
Київського національного 
торговельно - економічного 

університету

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 218

181 Харчові технології Державна 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 9364542 894572
Мазур Володимир Леонідович 080073 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0300211; 2019р. 
- 0300211

Харчові технології 104,750

2 9364450 894572
Паращенко Владислав Олександрович 080074 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0303027; 2019р. 
- 0303027

Харчові технології 105,000
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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

Вінницький торговельно - 
економічний інститут 
Київського національного 
торговельно - економічного 

університету

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 218

241 Готельно-ресторанна справа Державна 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 9031919 894573
Горбатюк Гліб Олександрович 014770 E21 25.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0234680; 2019р. 
- 0234680

Готельно-
ресторанна справа

114,750

2 8827835 894573
Губрій Вікторія Василівна 048659 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0333092; 2020р. 
- 0333092

Готельно-
ресторанна справа

123,750

3 9564651 894573
Завальнюк Вікторія Володимирівна 014763 E21 25.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0234778; 2019р. 
- 0234778

Готельно-
ресторанна справа

121,000

4 9080641 894573
Кравченко Дар`я Олександрівна 085412 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0154056; 2020р. 
- 0154056

Готельно-
ресторанна справа

153,500
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5 9045248 894573
Мар`янчук Валентина Сергіївна 030196 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0340507; 2019р. 
- 0340507

Готельно-
ресторанна справа

119,500
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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

Вінницький торговельно - 
економічний інститут 
Київського національного 
торговельно - економічного 

університету

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 218

242 Туризм Державна 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 10034460 854833
Бурлака Андрій Ігорович 014807 E21 25.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0241448; 2019р. 
- 0241448

Туризм 118,000

2 9090322 854833
Мазуренко Ілля Ігорович 082363 E17 27.06.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0302125; 2020р. 
- 0302125

Туризм 112,750

3 9278629 854833
Тетерчук Олена Володимирівна 014008 E21 26.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0154837; 2019р. 
- 0154837

Туризм 127,000

4 9593200 854833
Цибульський Назар Миколайович 014779 E21 25.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0242704; 2019р. 
- 0242704

Туризм 134,250
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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

Вінницький торговельно - 
економічний інститут 
Київського національного 
торговельно - економічного 

університету

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 218

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна 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 9085687 823012
Гирко Роман Олегович 086015 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0156029; 2020р. 
- 0156029

Публічне 
управління та 
адміністрування

108,000
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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

Вінницький торговельно - 
економічний інститут 
Київського національного 
торговельно - економічного 

університету

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 218

292 Міжнародні економічні відносини Державна 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 9015268 894571
Носулько Сергій Олександрович 055620 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0362392; 2021р. 
- 0362392

Міжнародний бізнес 107,750
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