
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ КОЛЕДЖ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

«____»_______2021 р.

НАКАЗ

Херсон

Про зарахування на навчання

На підставі Правил прийому до Херсонського морського коледжу 
рибної промисловості у 2021 роді, затвердженого наказом начальника 
коледжу №222 від 24Л2.2020 та враховуючі протокол №37 приймальної 
комісії від 25 листопада 2021 року,

НАКАЗУЮ:

1. Зарахувати з 01 грудня 2021 року курсантами 1 курсу заочної форми 
здобуття освіти зі скороченим терміном навчання за спеціальністю 271 
Річковий та морський транспорт спеціалізація 271.02 Управління 
судновими технічними системами і комплексами освітня програма 
Експлуатація суднових енергетичних установок за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб згідно з додатком.

2. Бухгалтерії коледжу заключити договори на навчання.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Додаток: на 1 арк.

В.о. начальника коледжу Костянтин СТАСЮК



ПОГОДЖЕНО:

В.о. заступника начальника з НВР

Головний бухгалтер

Відповідальний секретар ПК 

Адміністратор бази даних ЄДЕБО

Вікторія СОЛОВЙОВА

Ольга ПОГОРІЛА

Костянтин ЛОПАТНЬОВ

Сергій КОЛІСНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти 
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Херсонський морський 
коледж рибної промисловості

Додаток до наказу від «25» листопада 2021 
року

№ 237
271 Річковий та морський транспорт/271.02 

Управління судновими технічними 
системами і комплексами

Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

І

I
*

№
 за

яв
и в

 Є
Д

ЕБ
О

ID
 ко

нк
ур

сн
ої

 п
ро

по
зи

ці
ї в

 
ЄД

ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 

рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 ба

л

10299803 924493

Краснощоченко Володимир Олександрович 009120 КС 30.08.2000 Диплом 
кваліфікованою робітника

Експлуатація 
суднових 
енергетичних 
установок

222.700

2 10300547 924493

Лукаревський Іван Романович 080161 К 15 30.06.2015
Диплом кваліфікованого 
робітника

Експлуатація 
суднових 
енергетичних 
установок

240,700
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