


               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Морехідний фаховий 
коледж ім. О.І. 
Маринеска 
Національного 

університету "Одеська 
морська академія"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 156/у

271 Морський та внутрішній водний 
транспорт/271.01 Навігація і управління 

морськими суднами
Державна Фаховий молодший 

бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10488059 996000

Бугель Олександр Андрійович 038331 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Навігація і 
управління 
морськими 
суднами

0,000

1



2 10501586 996000

Воронов Сергій Вікторович 118700 E17 01.07.2017 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Навігація і 
управління 
морськими 
суднами

0,000

3 10468376 996000

Єфімовський Роман Валерійович 43946840 CK 27.10.2012 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Навігація і 
управління 
морськими 
суднами

0,000

4 11429280 996000

Колисецький Дмитро Вадимович 45794522 CK 29.06.2013 
Диплом бакалавра

Навігація і 
управління 
морськими 
суднами

0,000

5 11071053 996000

Корунчак Андрій Геннадійович 026400 B16 06.05.2016 
Диплом бакалавра

Навігація і 
управління 
морськими 
суднами

0,000

6 11429195 996000

Ткаченко Владислав Русланович 134838 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Навігація і 
управління 
морськими 
суднами

0,000

7 10457648 996000

Яневич Павло Костянтинович 38787772 CK 30.06.2010 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Навігація і 
управління 
морськими 
суднами

0,000

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Морехідний фаховий 
коледж ім. О.І. 
Маринеска 
Національного 

університету "Одеська 
морська академія"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 156/у

271 Морський та внутрішній водний 
транспорт/271.02 Управління судновими 
технічними системами і комплексами

Державна Фаховий молодший 
бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11430114 972561

Єклема Ігор Валерійович 46586832 CK 13.06.2014 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Управління 
судновими 
технічними 
системами і 
комплексами

0,000

3



2 10468309 972561

Радомський Михайло Михайлович 077832 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Управління 
судновими 
технічними 
системами і 
комплексами

0,000

3 10468573 972561

Рукицький Денис Михайлович 012567 E18 01.03.2018 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Управління 
судновими 
технічними 
системами і 
комплексами

0,000

4 10468319 972561

Цибулько Іван Романович 077857 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Управління 
судновими 
технічними 
системами і 
комплексами

0,000

4





               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Морехідний фаховий 
коледж ім. О.І. 
Маринеска 
Національного 

університету "Одеська 
морська академія"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 157/у

271 Морський та внутрішній водний 
транспорт/271.02 Управління судновими 
технічними системами і комплексами

Державна Фаховий молодший 
бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10975048 980020

Бондар Вадим Олегович 237465 B16 07.07.2016 
Диплом бакалавра

Управління 
судновими 
технічними 
системами і 
комплексами

0,000

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Морехідний фаховий 
коледж ім. О.І. 
Маринеска 
Національного 

університету "Одеська 
морська академія"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 157/у

275 Транспортні технології/275.01 на 
морському та річковому транспорті Державна Фаховий молодший 

бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10457620 965737

Гальченко Світлана Юріївна 32858602 AH 02.07.2007 
Диплом бакалавра

Транспортні 
технології (на 
морському та 
річковому 
транспорті)

0,000

2





               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
"Морехідний фаховий 
коледж ім. О.І. 
Маринеска 
Національного 

університету "Одеська 
морська академія"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 158/у

271 Морський та внутрішній водний 
транспорт/271.02 Управління судновими 
технічними системами і комплексами

Державна Фаховий молодший 
бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11429904 108200
8

Култигін Дмитро Олександрович 053210 E22 22.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Управління 
судновими 
технічними 
системами і 
комплексами

0,000

1


