
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «06» серпня 2019 року №1759СТ

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний технічний університет 
"Харківський політехнічний інститут" у 2019 році та рішення приймальної комісії 
від «06» серпня 2019 року, протокол №48,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Ректор Сокол Є.І.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Харківський 
політехнічний інститут"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 1759СТ

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5554159 Бордовський Микита Сергійович 50774839 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0200660 Прикладна 
комп'ютерна інженерія 

167,79

5549159 Власенко Олександр Сергійович 50951292 TA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0061150 Прикладна 
комп'ютерна інженерія 

142,698

5556487 Кравченко Антон Олександрович 50810916 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0078890 Прикладна 
комп'ютерна інженерія 

164,016

6226593 Февральов Ілля Олександрович 50774768 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0181768 Прикладна 
комп'ютерна інженерія 

142,392
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Харківський 
політехнічний інститут"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 1759СТ

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6197316 Жмутський Іван Андрійович 50207507 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0019240; 0319451 Сучасне 
програмування, 
мобільні пристрої та 
комп'ютерні ігри 

165,954

5408809 Жуков Дмитро Олексійович 50940556 TA 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0165139 Сучасне 
програмування, 
мобільні пристрої та 
комп'ютерні ігри 

157,08

6707617 Коритнюк Арсеній Романович 50896734 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0107305 Сучасне 
програмування, 
мобільні пристрої та 
комп'ютерні ігри 

151,776

6302950 Мимрик Костянтин Миколайович 50751997 AP 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0121675 Сучасне 
програмування, 
мобільні пристрої та 
комп'ютерні ігри 

129,03
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5532310 Просол Ірина Олександрівна 51096519 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0344275 Сучасне 
програмування, 
мобільні пристрої та 
комп'ютерні ігри 

165,24

6442644 Русак Євген Дмитрович 51189809 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0101170 Сучасне 
програмування, 
мобільні пристрої та 
комп'ютерні ігри 

168,504

5924172 Черняєва Владислава Вікторівна 50989869 AH 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0097672 Сучасне 
програмування, 
мобільні пристрої та 
комп'ютерні ігри 

132,09
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Харківський 
політехнічний інститут"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 1759СТ

125 Кібербезпека Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5482443 Красіленко Вікторія Володимирівна 50907026 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0164385 Кібербезпека 135,564

6326786 Янковський Олександр Станіславович 50775656 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0145576 Кібербезпека 154,224
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