
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Одеський національний політехнічний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ОДЕСА

(населений пункт)

від «31» липня 2018 року №620-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Херсонський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету у 2018 році та рішення приймальної 
комісії від «31» липня 2018 року, протокол №13 ,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 3 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 6 арк.

Ректор Оборський Г.О.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Херсонський політехнічний 

коледж Одеського 
національного політехнічного 

університету

Додаток до наказу від «31»  липня 2018 року 
№ 620-с

071 Облік і оподаткування Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4440972 Пішта Катерина Юріївна 027815 K18 27.04.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Облік і оподаткування 18



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Херсонський політехнічний 

коледж Одеського 
національного політехнічного 

університету

Додаток до наказу від «31»  липня 2018 року 
№ 620-с

123 Комп’ютерна інженерія Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3635452 Мінєєв Олексій Олексійович 37756439 XE 26.03.2010 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Комп’ютерна 
інженерія

15

3799015 Просвєтов Володимир Володимирович 025671 K18 16.04.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Комп’ютерна 
інженерія

10

3692196 Тихонюк Максим Олегович 025679 K18 16.04.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Комп’ютерна 
інженерія

15



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Херсонський політехнічний 

коледж Одеського 
національного політехнічного 

університету

Додаток до наказу від «31»  липня 2018 року 
№ 620-с

133 Галузеве 
машинобудування Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3701566 Васильковець Олег Вікторович 033325 K18 22.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Виробництво, сервісне 
обслуговування та 
експлуатація двигунів 
внутрішнього згоряння

12

3634827 Волошин Вадим Вадимович 040667 K18 22.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Виробництво, сервісне 
обслуговування та 
експлуатація двигунів 
внутрішнього згоряння

10

3634816 Голощук Валентин Павлович 040670 K18 22.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Виробництво, сервісне 
обслуговування та 
експлуатація двигунів 
внутрішнього згоряння

11

3634696 Жуковський Сергій Володимирович 093876 K17 30.06.2017 Диплом 
кваліфікованого робітника

Виробництво, сервісне 
обслуговування та 
експлуатація двигунів 
внутрішнього згоряння

8



3634610 Орлов Антон Дмитрович 105293 K16 18.07.2016 Диплом 
кваліфікованого робітника

Виробництво, сервісне 
обслуговування та 
експлуатація двигунів 
внутрішнього згоряння

8



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Херсонський політехнічний 

коледж Одеського 
національного політехнічного 

університету

Додаток до наказу від «31»  липня 2018 року 
№ 620-с

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4927616 Гончаренко Давид Олександрович 060583 K18 27.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

16



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Херсонський політехнічний 

коледж Одеського 
національного політехнічного 

університету

Додаток до наказу від «31»  липня 2018 року 
№ 620-с

274 Автомобільний транспорт Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4320976 Гаврилюк Максим Андрійович 087551 K18 27.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Автомобільний 
транспорт

10

4808471 Кожакін Костянтин Романович 040648 K18 29.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Автомобільний 
транспорт

9

3907159 Котовой Ілля Дмитрович 095363 K18 27.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Автомобільний 
транспорт

11

3634412 Крикливий Яків Олександрович 040691 K18 29.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Автомобільний 
транспорт

8

3634859 Острянський Вадим Сергійович 040784 K18 29.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Автомобільний 
транспорт

10

3634704 Санін Андрій Володимирович 117189 K17 18.12.2017 Диплом 
кваліфікованого робітника

Автомобільний 
транспорт

18


