
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 «17» серпня 2018 року №770-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 «17» серпня 2018 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 2 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 7 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 «17»  серпня 2018 року 
№ 770-с

051 Економіка 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

4406722 Лісіченко Олена Олегівна 50098765 XE 21.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0229290 Економіка 457



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 «17»  серпня 2018 року 
№ 770-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

4101718 Карпенко Дмитро Святославович 50083882 XE 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0297260 Комп’ютерна 
інженерія

430

4901736 Кочмар Євгеній Сергійович 50093759 XE 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0190423 Комп’ютерна 
інженерія

390

3709780 Прибатень Ілля Максимович 50098741 XE 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0283788 Комп’ютерна 
інженерія

403



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 «17»  серпня 2018 року 
№ 770-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

4284469 Бурячок Валерія Михайлівна 49537291 XE 26.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0253590 Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванні

516

4071526 Ніколаєв Олег Олегович 50098729 XE 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0283695 Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванні

394

3781047 Щербина Назар Романович 50100971 XE 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0209225 Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванні

340



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 «17»  серпня 2018 року 
№ 770-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

4604794 Кравченко Антон Валерійович 50092358 XE 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0173227 Виробництво, сервісне 
обслуговування та 
експлуатація двигунів 
внутрішнього згоряння

418

4433300 Надарая Давид Кобайович 50098630 XE 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0332873 Виробництво, сервісне 
обслуговування та 
експлуатація двигунів 
внутрішнього згоряння

361



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 «17»  серпня 2018 року 
№ 770-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

3733076 Сусь Олександр Олександрович 50098622 XE 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0332899 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

398

4923287 Федоров Микита Сергійович 49537432 XE 26.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0375694 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

415



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 «17»  серпня 2018 року 
№ 770-с

242 Туризм 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

3886400 Глущенко Владислав Олексійович 50093981 XE 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0284033 Туризм 387

3714796 Місюрка Анастасія Володимирівна 50101692 XE 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0332257 Туризм 381

3883807 Усата Олена Василівна 50088778 XE 21.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0276300 Туризм 398



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 «17»  серпня 2018 року 
№ 770-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

3868817 Коваленко Андрій Володимирович 50091584 XE 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0319470 Автомобільний 
транспорт

418

3721726 Лабенський Володимир Анатолійович 50097495 XE 21.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0271949 Автомобільний 
транспорт

371

3713136 Лозовський Євгеній Олегович 50097590 XE 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0282647 Автомобільний 
транспорт

421

4043376 Міщенко Максим Юрійович 50093662 XE 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0283097 Автомобільний 
транспорт

399

4156726 Яценко Нікіта Сергійович 50088150 XE 24.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0331684 Автомобільний 
транспорт

397


