
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «13» серпня 2019 року №1812СТ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський комп'ютерно-технологічний 
коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний 
інститут" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «13» серпня 2019 року, 
протокол №52,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Ректор Сокол Є.І.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Харківський комп'ютерно-
технологічний коледж 
Національного технічного 
університету "Харківський 
політехнічний інститут"

Додаток до наказу від «13»  серпня 2019 року 
№ 1812СТ

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Молодший спеціаліст Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5600337 Аносов Денис В`ячеславович 51133796 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0115133 Розробка програмного 
забезпечення

457

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Харківський комп'ютерно-
технологічний коледж 
Національного технічного 
університету "Харківський 
політехнічний інститут"

Додаток до наказу від «13»  серпня 2019 року 
№ 1812СТ

131 Прикладна механіка Державна Молодший спеціаліст Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5597359 Артеменко Євгеній Романович 50734250 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0133586 Обслуговування 
верстатів з 
програмним 
управлінням і 
робототехнічних 
комплексів

431

6769773 Безуглий Ростислав Віталійович 50715942 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0006984 Обслуговування 
верстатів з 
програмним 
управлінням і 
робототехнічних 
комплексів

428

2



5563451 Високос Артем Юрійович 47882750 XA 31.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0132161 Обслуговування 
верстатів з 
програмним 
управлінням і 
робототехнічних 
комплексів

381

5884288 Д`яконов Андрій Валерійович 50770838 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0010193 Обслуговування 
верстатів з 
програмним 
управлінням і 
робототехнічних 
комплексів

400

5383553 Мамон Кирило Дмитрович 50768686 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0033966 Обслуговування 
верстатів з 
програмним 
управлінням і 
робототехнічних 
комплексів

379

6757231 Самойлов Руслан Андрійович 50765900 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0300663 Обслуговування 
верстатів з 
програмним 
управлінням і 
робототехнічних 
комплексів

401

5664120 Шило Дмитро Валерійович 50738530 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0022991 Обслуговування 
верстатів з 
програмним 
управлінням і 
робототехнічних 
комплексів

426

3


