
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 №1763СТ

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 7 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 
№ 1763СТ

017 Фізична культура і спорт 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

6092282 Демідова Сніжана Романівна 50856378 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0017099 Фізична культура і 
спорт

157,641

5387703 Панасенко Валерія Валеріївна 51270590 HK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0340146 Фізична культура і 
спорт

131,784

5615315 Шутко Сергій Іванович 50760332 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0066297 Фізична культура і 
спорт

130,305

1



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 
№ 1763СТ

035 Філологія/035.041 
германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

англійська
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

6621239 Артьоменко Яна Євгенівна 51138741 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0126346 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

152,694

6673362 Бейдуллаєва Айнур Бабеківна 50864187 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0016274 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

118,728

5578079 Бондаренко Поліна Віталіївна 50951184 TA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0084843 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

146,778

6041811 Венглінський Роман Вадимович 50906633 TA 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0127479 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

134,742
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5532014 Гайдабрус Тетяна Олегівна 49965970 XA 01.08.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0346197 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

168,198

5420664 Гриценко Олена Миколаївна 50906732 TA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0149290 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

138,72

5431384 Кудряшова Олександра Олександрівна 49811435 XA 07.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0265143 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

175,032

6269005 Маду Верджинія Дебора Чиманя 50775825 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0192035 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

114,036

5615586 Нгуєн Ха Ань 50769459 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0009812 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

151,266

6037641 Федючок Юлія Анатоліївна 50772167 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0012161 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

136,068

5869954 Шутов Євгеній Павлович 50768790 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0045294 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

166,26
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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 
№ 1763СТ

035 Філологія/035.10 
прикладна лінгвістика 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

6114517 Жупинський Мирослав Олександрович 50766215 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0087861 Прикладна та 
комп'ютерна 
лінгвістика

144,942

5998026 Катєліна Марія Русланівна 50732168 AP 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0218829 Прикладна та 
комп'ютерна 
лінгвістика

172,38

6033184 Куделя Дмитро Сергійович 50786464 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0145559 Прикладна та 
комп'ютерна 
лінгвістика

142,902

6030001 Литвинова Діана Владиславівна 50774680 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0256198 Прикладна та 
комп'ютерна 
лінгвістика

181,05

5648405 Ріпка Іван Володимирович 50738052 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0156621 Прикладна та 
комп'ютерна 
лінгвістика

157,488
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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 
№ 1763СТ

053 Психологія 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

6084374 Данець Валерія Віталіївна 50783279 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0129718 Психологія 153,612

6339799 Донець Ігнат Олександрович 50872060 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0102840 Психологія 131,886

5721813 Фредриксен Анна Олегівна 50766122 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0300120 Психологія 156,672
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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 
№ 1763СТ

053 Психологія 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

6027736 Триполка Юлія Олександрівна 50733920 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0037769 Психологія 150,144
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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 
№ 1763СТ

054 Соціологія 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

6276170 Бутко Дмитро Олександрович 50991470 AH 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0146845 Соціологія управління 132,498

7


