
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 «02» серпня 2018 року №636-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 «02» серпня 2018 року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 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 «02»  серпня 2018 року 
№ 636-с

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

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

5118843 Аль-Наяль Ахмед Самі 50100481 XE 12.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Економіка 12,5



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 «02»  серпня 2018 року 
№ 636-с

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

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

3701378 Копитіна Марія Андріївна 48625289 XE 08.06.2016 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Облік і оподаткування 17,4



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 «02»  серпня 2018 року 
№ 636-с

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

3671689 Волошина Вікторія Володимирівна 50093791 XE 14.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Інженерія програмного 
забезпечення

14,9

3691432 Глебко Дмитро Андрійович 48635678 XE 09.06.2016 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Інженерія програмного 
забезпечення

15,9

3539389 Щербак Микита Павлович 50099203 XE 09.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Інженерія програмного 
забезпечення

17,1



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 «02»  серпня 2018 року 
№ 636-с

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

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

3557567 Юшковський Володимир Олегович 48638021 XE 10.06.2016 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Комп’ютерна 
інженерія

15,8



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 «02»  серпня 2018 року 
№ 636-с

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

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4015941 Моісеєва Валерія Олегівна 50100966 XE 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Туризм 16,1



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 «02»  серпня 2018 року 
№ 636-с

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

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

3708766 Зажерило Сергій Сергійович 48634734 XE 10.06.2016 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Автомобільний 
транспорт

15


