
 

 

 



               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 «31»  серпня 2022 року 
№ 125

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 11411051 109738
5

Дякону В`ячеслав Русланович 010054 E22 25.02.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

0,000

1



2 11420785 109738
5

Єремейчук Діана Дмитрівна 065333 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

0,000

3 11280824 109738
5

Нощик Сергій Іванович 43165546 KB 25.05.2012 
Диплом бакалавра

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

0,000

2



               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 «31»  серпня 2022 року 
№ 125

271 Морський та внутрішній водний 
транспорт/271.03 Експлуатація суднового 
електрообладнання і засобів автоматики

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 11359419 109839
3

Багинський Сергій Володимирович 016972 E21 21.05.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Експлуатація 
електрообладнан
ня та автоматики 
суден

0,000

3




