
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 «13» серпня 2018 року №741-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 «13» серпня 2018 року, протокол №15,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми навчання за 
спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 3 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 «13»  серпня 2018 року 
№ 741-с

071 Облік і оподаткування Державна Молодший спеціаліст Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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

5148306 Діденко Варвара Сергіївна 49778481 BK 26.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0360039 Облік і оподаткування 491

5149029 Пашкевич Анастасія Сергіївна 50097294 XE 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0266779 Облік і оподаткування 553

5132030 Путілова Інна Юріївна 50030923 XE 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0260275 Облік і оподаткування 361
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141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Молодший спеціаліст Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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

5134819 Заяц Артем Володимирович 50097290 XE 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0266949 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

359

4320097 Зубков Валентин Олексійович 50092128 XE 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

404

5003523 Лень Артем Віталійович 50091532 XE 29.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

340
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274 Автомобільний транспорт Державна Молодший спеціаліст Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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

5148311 Гайдук Іван Олексійович 50556632 XE 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0290077 Автомобільний 
транспорт

411

4926962 Коцюмбас Владислав Ігорович 40336794 XE 31.05.2011 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Автомобільний 
транспорт

442

5152491 Пікулін Дмитро Валерійович 50090347 XE 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0300969 Автомобільний 
транспорт

360


