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

Форма № Н-1.03.1
Харківський державний політехнічний коледж

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Харків

(населений пункт)

від «30» липня 2018 року №96-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський державний політехнічний коледж 
у 2018 році та рішення приймальної комісії від «28» липня 2018 року, протокол №9,

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 5 арк.

Директор Немченко В.М.
(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 Харківський державний 
політехнічний коледж

Додаток до наказу від «30»  липня 2018 року 
№ 96-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

3608933 Курніцька Ангеліна Віталіївна 50205351 XA 07.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Обслуговування 
комп`ютерних систем і 
мереж

17,5

3579963 Ляху Максим Сергійович 50193178 XA 07.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Обслуговування 
комп`ютерних систем і 
мереж

16

3820891 Руденко Євгеній Олегович 49017641 XA 09.06.2016 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Обслуговування 
комп`ютерних систем і 
мереж

14,9

3670188 Руденко Максим Олександрович 50205253 XA 07.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Обслуговування 
комп`ютерних систем і 
мереж

16,8

3526064 Тимофєєва Анастасія Євгенівна 50351585 XA 20.04.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Обслуговування 
комп`ютерних систем і 
мереж

16,3

3652784 Хрепливець Артем Валерійович 50202318 XA 07.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Обслуговування 
комп`ютерних систем і 
мереж

14,6



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 Харківський державний 
політехнічний коледж

Додаток до наказу від «30»  липня 2018 року 
№ 96-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

3598558 Геращенко Владислав Сергійович 49398990 XA 09.06.2017 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Електропостачання, 
Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд, 
Обслуговування та 
ремонт 
електроустаткування 
автомобілів і 
тракторів, 
Обслуговування, 
діагностика та ремонт 
автотранспортних 
засобів

13,8



3557141 Медвідь Олег Ігорович 50188873 XA 07.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Електропостачання, 
Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд, 
Обслуговування та 
ремонт 
електроустаткування 
автомобілів і 
тракторів, 
Обслуговування, 
діагностика та ремонт 
автотранспортних 
засобів

15,2

3695663 Мірошніченко Євген Олександрович 50188700 XA 07.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Електропостачання, 
Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд, 
Обслуговування та 
ремонт 
електроустаткування 
автомобілів і 
тракторів, 
Обслуговування, 
діагностика та ремонт 
автотранспортних 
засобів

15,6

3683054 Садовський Ігор Владиславович 49013004 XA 09.06.2016 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Електропостачання, 
Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і 
цивільних споруд, 
Обслуговування та 
ремонт 
електроустаткування 
автомобілів і 
тракторів, 
Обслуговування, 
діагностика та ремонт 
автотранспортних 
засобів

18,4



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 Харківський державний 
політехнічний коледж

Додаток до наказу від «30»  липня 2018 року 
№ 96-с

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
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

3640393 Гріцов Владислав Костянтинович 50208287 XA 07.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Обслуговування 
інтелектуальних 
інтегрованих систем, 
Обслуговування 
пристроїв 
електрозв'язку

16,07

3648856 Терлецький Артем Анатолійович 50205271 XA 07.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Обслуговування 
інтелектуальних 
інтегрованих систем, 
Обслуговування 
пристроїв 
електрозв'язку

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 Харківський державний 
політехнічний коледж

Додаток до наказу від «30»  липня 2018 року 
№ 96-с

192 Будівництво та цивільна 
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

3702715 Федоренко Андрій Вікторович 50214967 XA 07.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Монтаж, 
обслуговування 
устаткування і систем 
газопостачання

16,3


