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

Форма № Н-1.03.1
Кропивницький іженерний коледж Центральноукраїнського національного 

технічного університету
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
КРОПИВНИЦЬКИЙ
(населений пункт)

від «09» серпня 2018 року №20-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Кропивницький іженерний коледж 
Центральноукраїнського національного технічного університету у 2018 році та 
рішення приймальної комісії від «09» серпня 2018 року, протокол №15,

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 7 арк.

Директор Сторожук М.В.
(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

Кропивницький іженерний 
коледж 

Центральноукраїнського 
національного технічного 

університету

Додаток до наказу від «09»  серпня 2018 року 
№ 20-с

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

3750024 Денисенко Влад Станіславович 50075245 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0260417 Економіка 
підприємства

402



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

Кропивницький іженерний 
коледж 

Центральноукраїнського 
національного технічного 

університету

Додаток до наказу від «09»  серпня 2018 року 
№ 20-с

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

4020526 Бурковський Андрій Ігорович 50065501 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0021027 Обслуговування 
комп`ютерних систем і 
мереж

451

4533033 Назаренко Дмитро Миколайович 50075497 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0258026 Обслуговування 
комп`ютерних систем і 
мереж

447

4118507 Попов Владислав Олексійович 50623797 KC 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0209560 Обслуговування 
комп`ютерних систем і 
мереж

504



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

Кропивницький іженерний 
коледж 

Центральноукраїнського 
національного технічного 

університету

Додаток до наказу від «09»  серпня 2018 року 
№ 20-с

131 Прикладна механіка 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

4284536 Косінов Артур Леонідович 50072115 KC 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0032903 Інструментальне 
виробництво

370



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

Кропивницький іженерний 
коледж 

Центральноукраїнського 
національного технічного 

університету

Додаток до наказу від «09»  серпня 2018 року 
№ 20-с

133 Галузеве 
машинобудування 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

3823689 Ананічев Сергій Олександрович 50075292 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0257095 Технологія обробки 
матеріалів на 
верстатах і 
автоматичних лініях

416

4418031 Рибалка Богдан Андрійович 50078512 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0256468 Технологія обробки 
матеріалів на 
верстатах і 
автоматичних лініях

343



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

Кропивницький іженерний 
коледж 

Центральноукраїнського 
національного технічного 

університету

Додаток до наказу від «09»  серпня 2018 року 
№ 20-с

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
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

4132942 Михненко Володимир Віталійович 50586359 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0251816 Обслуговування 
комп'ютеризованих 
інтегрованих і 
робототехнічних 
систем

361

4477969 Черноліс Едуард Русланович 50067265 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0244203 Обслуговування 
комп'ютеризованих 
інтегрованих і 
робототехнічних 
систем

435



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

Кропивницький іженерний 
коледж 

Центральноукраїнського 
національного технічного 

університету

Додаток до наказу від «09»  серпня 2018 року 
№ 20-с

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

4370008 Боровський Владислав Леонідович 50074538 KC 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0325016 Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

391

3908345 Вихрист Ігор Андрійович 50067150 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0028333 Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

380

3999109 Гапона Ілля Ігорович 50070476 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0183122 Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

452

3715050 Дорохов Владислав Антонович 50070232 KC 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0004538 Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

409

4323594 Мороз Дмитрій Олександрович 50075246 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0260340 Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

372



4330366 Святченко Денис Олександрович 50075265 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0325421 Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

383


