
 

 

 

  



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський 

політехнічний фаховий 
коледж

Додаток до наказу від «23»  вересня 2022 року 
№ 139

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11042576 105109
1

Деркач Микита Олександрович 52921115 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інформаційні 
технології в 
підприємницькій 
діяльності

0,000

2 11472371 105109
1

Дорошенко Денис Олександрович 51530551 MK 15.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інформаційні 
технології в 
підприємницькій 
діяльності

0,000

3 11059914 105109
1

Кравець Віктор Сергійович 52921138 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інформаційні 
технології в 
підприємницькій 
діяльності

0,000

1



4 11015134 105109
1

Чабанов Денис Віталійович 52929876 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інформаційні 
технології в 
підприємницькій 
діяльності

0,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський 

політехнічний фаховий 
коледж

Додаток до наказу від «23»  вересня 2022 року 
№ 139

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11562475 105943
3

Воїхевич Сергій Сергійович 52928228 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обслуговування, 
діагностика та 
ремонт 
автотранспортни
х засобів

0,000
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