
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 №621-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 заочної форми навчання 
за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 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 
№ 621-с

071 Облік і оподаткування Державна Молодший спеціаліст Заочна 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

3640201 Ксенофонтова Валентина Валеріївна 22181669 XE 27.06.2003 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Облік і оподаткування 14

4214202 Рудік Маріанна Анатоліївна 45079464 XE 27.06.2013 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Облік і оподаткування 13

3640318 Феник Лілія Степанівна 25668787 XE 25.06.2004 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Облік і оподаткування 11



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 
№ 621-с

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Молодший спеціаліст Заочна 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

5142256 Богатирьов Олег Григорович 025654 K18 16.04.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

14

3640340 Вдовенко Олександр Вікторович 026613 K16 26.04.2016 Диплом 
кваліфікованого робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

10

5142266 Галишев Григорій Олександрович 033015 K18 22.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

13

3671924 Йорж Іван Валерійович 025660 K18 16.04.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

14

5006729 Мазяр Юрій Григорович 30668979 XE 19.01.2007 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

14



3640297 Путенко Владислав Вікторович 39870935 XE 28.12.2010 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

12

4647724 Савченко Геннадій Миколайович 013763 KC 28.06.1996 Диплом 
кваліфікованого робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

11



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 
№ 621-с

274 Автомобільний транспорт Державна Молодший спеціаліст Заочна 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

5005203 Таратін Артур Андрійович 41050098 XE 29.06.2011 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Автомобільний 
транспорт

10


