
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 «17» серпня 2018 року №153-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 «16» серпня 2018 року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 2 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 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 «17»  серпня 2018 року 
№ 153-у

051 Економіка Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

3728056 Бандуровська Наталія Володимирівна 50020068 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0107079 Економіка та 
організація бізнесу

465

5140056 Зарубін Артем Сергійович 48670916 MK 29.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0210669 Економіка та 
організація бізнесу

475

4408239 Манза Яна Ігорівна 50027830 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0302000 Економіка та 
організація бізнесу

348



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 «17»  серпня 2018 року 
№ 153-у

071 Облік і оподаткування Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5109644 Кока Антоніна Віталіївна 50020125 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0264815 Облік і аналіз 
підприємницької 
діяльності, податкове 
консультування, 
аудиторська справа

404

3740703 Куценко Андрій Сергійович 50027899 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0158440 Облік і аналіз 
підприємницької 
діяльності, податкове 
консультування, 
аудиторська справа

344

3817686 Міленко Дарія Денисівна 50027961 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0173922 Облік і аналіз 
підприємницької 
діяльності, податкове 
консультування, 
аудиторська справа

442



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 «17»  серпня 2018 року 
№ 153-у

081 Право Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

4314856 Артюх Дарія Олександрівна 50047092 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0323724 Правознавство 356

4437061 Воскобойник Марина Володимирівна 50027882 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0252253 Правознавство 485

4284934 Гуцол Євген Миколайович 50046991 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0205677 Правознавство 387

4927453 Демченко Надія Дмитрівна 50027896 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0158229 Правознавство 437

3909075 Тітомир Артем Олександрович 50027904 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0158301 Правознавство 373

4320719 Чиботар Анна Олександрівна 50028763 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0315534 Правознавство 403



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 «17»  серпня 2018 року 
№ 153-у

123 Комп’ютерна інженерія Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

4341323 Єкушенко Олег Андрійович 50029925 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0340124 Комп`ютерна графіка і 
web-дизайн , 
Комп’ютерні системи 
та мережі

361

4491326 Прокопчук Олександр Ігорович 50030059 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0218552 Комп`ютерна графіка і 
web-дизайн , 
Комп’ютерні системи 
та мережі

353

3757681 Удовиченко Ігор Володимирович 50027873 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0252132 Комп`ютерна графіка і 
web-дизайн , 
Комп’ютерні системи 
та мережі

337



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 «17»  серпня 2018 року 
№ 153-у

274 Автомобільний транспорт Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

3739211 Рожко Михайло Олегович 50016502 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0144540 Автомобілі та 
автомобільне 
господарство

371


