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

Форма № Н-1.03.1
Первомайський коледж Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ПЕРВОМАЙСЬК
(населений пункт)

від «15» серпня 2018 року №150-у

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Первомайський коледж Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2018 році та рішення 
приймальної комісії від «15» серпня 2018 року, протокол №13 ,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Директор Костюкова Т.І.
(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

Первомайський коледж 
Національного університету 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 150-у

051 Економіка Державна Молодший спеціаліст Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

3945535 Сєдова Яна Михайлівна 50028613 MK 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Економіка та 
організація бізнесу

23



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

Первомайський коледж 
Національного університету 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 150-у

133 Галузеве 
машинобудування Державна Молодший спеціаліст Денна державним (регіональним) 

замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

3945687 Візіренко Євгеній Володимирович 49319698 MK 10.06.2017 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Виробництво, сервісне 
обслуговування та 
експлуатація двигунів 
внутрішнього 
згоряння, Технологія 
обробки матеріалів на 
верстатах і 
автоматичних лініях

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

Первомайський коледж 
Національного університету 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 150-у

274 Автомобільний транспорт Державна Молодший спеціаліст Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

3653708 Джуржій Артем Вадимович 50028216 MK 11.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Автомобілі та 
автомобільне 
господарство

19,25


