
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Харківський державний політехнічний коледж

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ

________ХАРКІВ
(населений пункт)

від «28» липня 2020 року №84-с

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Харківський державний політехнічний коледж 

у 2020 році та рішення приймальної комісії від «27» липня 2020 року, протокол№9,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2020 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком. *

Додаток: на 2 арк.

Директор Величко В.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ М іністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2020 року № 511

Форма №  Н-1.03.2

Д одаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський державний 
політехнічний коледж

Додатокдо наказу від «28» липня 2020 року 
№ 84-с

123 Комп’ютерна інженерія Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 6973611 689237
Кибукевич Максим Анатолійович 50186455 ХА 07.06.2018 

Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Обслуговування 
комп'ютерних 
систем і мереж

537

2 6902285 689237
Шеваров Ілля Олегович 51662285 ХА 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
комп'ютерних 
систем і мереж

392
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ М іністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2020 року № 511

Форма №  Н-1.03.2

Д одаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський державний 
політехнічний коледж

Додатокдо наказу від «28» липня 2020 року 
№ 84-с

151 Автоматизація та комп’ютерно- 
інтегровані технології Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери
сертифікатів
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назва спеціалізацій, 
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1 6894838 707751
Борзенко Сергій Миколайович 51652612 ХА 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
інтелектуальних 
інтегрованих систем

421,05

2 6897113 707751
Паяс Ян Юрійович 51660137 ХА 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
інтелектуальних 
інтегрованих систем

439

3 6967856 707751
Серебряков Кирил Данилович 51666527 ХА 12.06.2020 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування 
інтелектуальних 
інтегрованих систем

425
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