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

Форма № 11-1.02

ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ»
(найменування закладу вищої освіти)

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна (дистанційна)
(підкреслити)

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № /6

Ступінь вищої освіти /
освітньо-кваліфікаційний рівень фаховий молодший бакалавр

(молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії)

Конкурсна пропозиція______________________________________________________________________
___  з__________________________ .____  

(форма вступного випробування) (назва випробування)

група____________________________________________________________________________________ ___

Дата проведення вступного випробування " /4 " ЛсмШлЛ 20^/року

Початок вступного випробування -Z3 ~ 00

Закінчення вступного випробування —&С>

№ 
з/п

Шифр Прізвище, ім'я, по батькові 
вступника

Кількість балів Підписи 
екзаменаторівцифрами словами

1
u^ZtLec<5cc^_ /Зо &&UO (nfusgqu«Ж-

2
» /ЗО Сто mfitfifatSL

- (7^^

3 /&о
Z X/

СМО Q&Q4&lk
4 <?-/<? '. /so С/т/О " (/^

5
Є-19 Метили /£о

/ у

6
ОІ-С<ЛЛ /to

и V
СПО COJLOZ

7 z-? /&£> ОМ О £&%>£&£%
8 г-б /60 ото (и&яеелз
9 Є.-І Юглоне C&ucLd&u^ /бо сто имисф&ії



10 (f X МО С/7Г0 '$0
11 Л/ Mo

(/
0X6 ec^DC

12 ЇМ Mo CllfO <•£>/£>£.
13 S.-5- Мхзтел JV7S?tCL  ̂сгО&СеЦ- Mo CrtfO Mf.£s0te£f
14

у&7СгггЄ>/ьЄ>РСс^. fZo ыио g&tytttfi.
15 Є. -з

^70 '
tibo Є-ШО О&Ы&О (7%/.

16 & /0 Mo OU/O £0/100
(уМ7'‘

17
Mo

/
Cato eojtoz <7^

18 £-О. Mo Cu/D 7xjft/e&6
г" 7/^^

19
0/3 Mo

..... ' ‘ Cz..
SWO

20
Mo Сию £о/и>л~

21 I 'L

22

23

24 /

25 к-------- --

Відповідальний секретар 
приймальної (відбіркової) 
комісії

Кількість вступників, які 
проходили випробування

_________

Екзаменатори:

.(підписи)

(підпис) Голова предметної (фахової) 
комісії

(прізвище, ініціали)

" 20Z/ року

Примітки: 1. Ця форма є первинним обліковим документом щодо результатів вступних випробувань. На 
першому етапі її оформлює відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії. Для 
усного вступного випробування до відомості вносяться прізвища та ініціали вступників, які 
допускаються до вступного випробування; для письмового - тільки відповідні їх шифри. 
Складається на кожну групу вступників для кожного предмета. Результати вступних 
випробувань підписують екзаменатори та голова предметної екзаменаційної комісії Після 
закінчення вступного випробування повертається відповідальному секретарю приймальної 
(відбіркової) комісії.
2. Дозволяється змінювати висоту рядків та ширину граф, а також кількість врахованих на одній 
сторінці вступників без зміни структури бланка.



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

Форма № Н-1.02

ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ»
(найменування закладу вищої освіти)

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна (дистанційна)
(підкреслити)

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № 13

Ступінь вищої освіти / 
освітньо-кваліфікаційний рівень фаховий молодший бакалавр

(молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії )

Конкурсна пропозиція______________________________________________________________________

и (форма вступного випробування) гіУ'/ (назва випробування)

група /і/ _____________________________________________________________________________

Дата проведення вступного випробування "-/(?" 20//року

Початок вступного випробування

Закінчення вступного випробування //,' /Д

Прізвища, ініціали екзаменаторів іЗ,________________________________

№ 
з/п

Шифр Прізвище, ім'я, по батькові 
вступника

Кількість балів Підписи 
екзаменаторівцифрами словами

1 /л?
2 &C-Z-

3
tW

4 __ вХ-ССл?

5
/

6

7

8

9 ЖуИ-ЧМ-СО
Л&ЛЛ&’/'С (ЛіЛС (?



10
УлуОУеугУі

11 УЗ&
12

■ш

уУУ'

13 уСЗ^

14
ОуЬ'УУУСЙУУУІ

15
ЗуудууууУЗ (Ісиуууусд/ул&у/у 33(2

ЄУслУ '''''
16

17
‘У’, -уі с ууу уууууУху. 3^ ''

18 " ~
\ ЗЗУууууу Уг уу/уУ-Уу уЗууу УУУУ

19 ___________ -----
20

21

22

23

24

25 ——

Відповідальний секретар 
приймальної (відбіркової) 
комісії

Кількість вступників, які 
проходили випробування 
__________6Є_____ ____

Екзаменатори:

(підписи)

Голова предметної (фахової) 
комісії

(підпис) (прізвище, ініціали)

"/(?" 20Л/року

Примітки: 1. Ця форма є первинним обліковим документом щодо результатів вступних випробувань. На
першому етапі її оформлює відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії. Для 
усного вступного випробування до відомості вносяться прізвища та ініціали вступників, які 
допускаються до вступного випробування; для письмового - тільки відповідні їх шифри. 
Складається на кожну групу вступників для кожного предмета. Результати вступних 
випробувань підписують екзаменатори та голова предметної екзаменаційної комісії. Після 
закінчення вступного випробування повертається відповідальному секретарю приймальної 
(відбіркової) комісії.
2. Дозволяється змінювати висоту рядків та ширину граф, а також кількість врахованих на одній 
сторінці вступників без зміни структури бланка.



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

Форма № Н-1.02

ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ»
(найменування закладу вищої освіти)

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 
(підкреслити)

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ №

Ступінь вищої освіти /
освітньо-кваліфікаційний рівень фаховий молодший бакалавр

(молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії)

Конкурсна пропозиція______________________________________________________________________
_ _ Ттиетлі з ,

(форма вступного випробування) (назва випробування)

група__________________ j/cf_____________________________________________________

Дата проведення вступного випробування " 20я?/року

Початок вступного випробування 7 ~ СЮ

Закінчення вступного випробування /7 ~ СЮ

№ 
з/п

Шифр Прізвище, ім'я, по батькові 
вступника

Кількість балів Підписи 
екзаменаторівцифрами словами

1
8-3

2 8'6 Мо emo ар/ьо/Е
3

Е-К
/ <//

Сто oba^ttA
4

Е-и
Мшмии . 

дЛМмтЮО Cui’Uuevcc'L /Я) '__

5 / JbeJUsQ Юш, J5C Сто лг<і*и^іс£;
6

1 /ІЇ)
7 8'4 7)сЬи^ 

Л/і-&і£Лс у 7£с сто
8

Е-іі flfO Сто
9 8 -fZ

iff Ар 
Юали'ы. Сто



10 Є.-1Є /So <2sno Ллл/о&а?
11

'/<&)
и

12

13
/So
/So

елю

&?10
14 К 49 ' Селись //О
15

16
г-to __ _

9ЬЛСОМ_ ' ‘SO/uuoSu^L

/&о

/Зо Ї V
’ 

\ 
І

17 1-9 бітами //о £/7?О ссуьрк.
18 /*>о
19

/&О
20 / и /

21

22 у/.

23 \ ~

24

----------------------"

Відповідальний секретар 
приймальної (відбіркової) 
комісії

Кількість вступників, які 
проходил^випробування

Екзаменатори:

гідписи)

Голова предметної (фахової) 
комісії

(пвдіис) (прізвище, ініціали)

" 2QZ /року

Примітки: 1. Ця форма є первинним обліковим документом щодо результатів вступних випробувань. На
першому етапі її оформлює відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії. Для 
усного вступного випробування до відомості вносяться прізвища та ініціали вступників, які 
допускаються до вступного випробування; для письмового - тільки відповідні їх шифри. 
Складається на кожну групу вступників для кожного предмета. Результати вступних 
випробувань підписують екзаменатори та голова предметної екзаменаційної комісії. Після 
закінчення вступного випробування повертається відповідальному секретарю приймальної 
(відбіркової) комісії.
2. Дозволяється змінювати висоту рядків та ширину граф, а також кількість врахованих на одній 
сторінці вступників без зміни структури бланка.



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

Форма № Н-1.02

ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ7»
(найменування закладу вищої освіти)

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 
(підкреслити)

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № / 9

Ступінь вищої освіти / 
освітньо-кваліфікаційний рівень_________________ фаховий молодший бакалавр________________

(молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії)

Конкурсна пропозиція______________________________________________________________________
__ _ _____ 3 K-JDc ______ _ ________

” (фйрма вступного випробування) иг (назва випробування)

група ________ _ ____________________________________________________________________

Дата проведення вступного випробування " Of-" 'ItyJроку

Початок вступного випробування 0-50

Закінчення вступного випробування 10 / 5~

Прізвища, ініціали екзаменаторів QuJlLumljc-_____ О'- _____ _________________________

№ 
з/п

Шифр Прізвище, ім'я, по батькові 
вступника

Кількість балів Підписи 
екзаменаторівцифрами словами

1
'fSO

2
С-Л l^fO

/

OZO
4 ;<М ЩС

CWJ&

5
0-S' ISO

6
(.-6 1-fo

7 ~~

ao
0 СЛГ’-О

8
(SO

9 0 -3 150
r

<3^0



10 /30
<ts^O 

пусллл^с^РП<-<о

11
/-//

'Г Л <7

ІЗО
f & 

es>co 

hbfCLl^yAje M-b

12
(L-dSt- ^О-ИЛЛсЛ- JPO СГХ-£>

13
С-13 (XjUUL-CO^e-ffl-~

c^roo

14
С-іН /30

C*U>

15
С46 710

f О 
в-гуыэ

16
С 170

ez>ce>

17
(XeJ^CJLCL ao

18
^О-глЛі'ел^ 1AD <£^4CV£^

19
С 'ІЗ Cis Р*Є-С£>-ІЛ~£>ії_ &^LX-IL±C> /АО

CSTfUD 

ua2<utu^c^/^

20 - - ' " '— ——-

21 /7
22

23

24

25

Відповідальний секретар Кількість вступників, які
приймальної (відбіркової) проходили випробування
комісії S3

Голова предметної (фахової) 
комісії

(підпис) (прізвище, ініціали)

" _ 2О4/ року

Примітки: 1. Ця форма є первинним обліковим документом щодо результатів вступних випробувань. На 
першому етапі її оформлює відповідальній секретар приймальної (відбіркової) комісії. Для 
усного вступного випробування до відомості вносяться прізвища та ініціали вступників, які 
допускаються до вступного випробування; для письмового - тільки відповідні їх шифри. 
Складається на кожну групу вступників для кожного предмета Результати вступних 
випробувань підписують екзаменатори та голова предметної екзаменаційної комісії. Після 
закінчення вступного випробування повертається відповідальному секретарю приймальної 
(відбіркової) комісії.
2. Дозволяється змінювати висоту рядків та ширину граф, а також кількість врахованих на одній 
сторінці вступників без зміни структури бланка.



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

Форма № Н-1.02

ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ»
(найменування закладу вищої освіти)

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 
(підкреслити)

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № 9

Ступінь вищої освіти /
освітньо-кваліфікаційний рівень фаховий молодший бакалавр

(молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії)

Конкурсна пропозиція___________________________________________________ ___________________

^(форма вступного випробування) & ' (назва випробування)

група // &________________________________________________________________________________

Дата проведення вступного випробування "959 20//року

Початок вступного випробування 9'50 

Закінчення вступного випробування 90 '409

Прізвища, ініціали екзаменаторів ffiocc&MQ'K' О'_____________________________

№ 
з/п

Шифр Прізвище, ім'я, по батькові 
вступника

Кількість балів Підписи 
екзаменаторівцифрами словами

1 /4(7
Моб 999^

2
/40

басы?

3 400
С/ИлХ?

КсКоШ^СЯГК
4 ЯЧї, <40?9tC 040

C'OtO?

5 К'З 440
6 49' 4 440

С-СС4Л?

440
ел/бсс?

8 /б-9 ■{SO
&ьсЄ'С:’

&4ct^tv0e<!iXT'
9 ООО

сш£>



10 еллео

п &Co<X>

12

13
Анліїил-е Sfrcg/cccic’g.ctsi-

■f№
&>CCC>

&Єс.мр0ЄЬии

Сллл£>

14

15

“иГ
150 (ліг Ш(22£ЯҐ

17 WS' fife /СОЛ -fW
Є<.гл.ю

гіф
18

19 / 
!

20 с
21 _
22

23 ///

24

25

Відповідальний секретар Кількість вступників, які
приймальної (відбіркової) проходили випробування
комісії

Голова предметної (фахової) 
комісії

(підпис) (прізвище, ініціали)

" c/CatA&t- 20//року

Примітки: 1. Ця форма є первинним обліковим документом щодо результатів вступних випробувань. На
першому' етапі її оформлює відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії. Для 
усного вступного випробування до відомості вносяться прізвища та ініціали вступників, які 
допускаються до вступного випробування; для письмового - тільки відповідні їх шифри. 
Складається на кожну групу вступників для кожного предмета. Результати вступних 
випробувань підписують екзаменатори та голова предметної екзаменаційної комісії. Після 
закінчення вступного випробування повертається відповідальному секретарю приймальної 
(відбіркової) комісії.
2. Дозволяється змінювати висоту рядків та ширину граф, а також кількість врахованих на одній 
сторінці вступників без зміни структури бланка.



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

Форма Xs Н-1.02

ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ»
(найменування закладу вищої освіти)

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 
(підкреслити)

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ №

Ступінь вищої освіти і
освітньо-кваліфікаційний рівень фаховий молодший бакалавр

(молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії)

Конкурсна пропозиція______________________________________________________________________

(форма вступного випробування) (назва випробування)

група_______ .//У__________________________________________________________________________

Дата проведення вступного випробування 20^ -фоку

Початок вступного випробування У - ОО

Закінчення вступного випробування /Xх &&

Прізвища, ініціали екзаменаторів У, Є.

№ 
з/п

Шифр Прізвище, ім'я, по батькові 
вступника

Кількість балів Підписи 
екзаменаторівцифрами словами

1
/ 'З&Гг'і cZc-i&Mst. 0^

2 /зо
3

ту tr

/б'О
4

Уу/гт'Ах’ (fat 'таи/мтч /чо
5 /м>
6 /б'о LJ(?

7
С'б'гяїсла /40

8 //о (З.АЛ£&Є&/
9 /АО



10 yi-fO

'H
 

А'Ч 

$ W * /і

11 MV
ґ

12
u МгД-ТУкДлгС*лХ ... . /60

ІЗ
fP/l/Ztz'C с£о'&-съ'г- f&o ggagiFOFL

14
ChcC'tZjCCL' ' I/O

15 MV
16 /50 £j~v 

Шсш/
V ('■ /)

17 /5V WQ 
n-bTvvzJM

18 МО <?&ю

19 •---------------- --------------------------------- ----- -------------- --- --  - — -.. - -' - - ~ ‘------
V . . ...........   /V .... . ■

20

21
///

22
--------------—-——

23

24

25 —

Відповідальний секретар 
приймальної (відбіркової) 
комісії

Кількість вступників, які 
проходили випробування

І ft dP • /
(підпис) (прізві/ще, ініціали) Голова предметної (фахової) 

комісії

(прізвище, ініціали)

"/¥" 20£/ року

Примітки: 1. Ця форма є первинним обліковим документом щодо результатів вступних випробувань. На 
першому етапі її оформлює відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії. Для 
усного вступного випробування до відомості вносяться прізвища та ініціали вступників, які 
допускаються до вступного випробування; для письмового - тільки відповідні їх шифри. 
Складається на кожну групу вступників для кожного предмета Результати вступних 
випробувань підписують екзаменатори та голова предметней екзаменаційної комісії. Після 
закінчення вступного випробування повертається відповідальному секретарю приймальної 
(відбіркової) комісії.
2. Дозволяється змінювати висоту рядків та ширину граф, а також кількість врахованих на одній 
сторінці вступників без зміни структури бланка.



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

Форма № Н-1.02

ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ»
(найменування закладу вищої освіти)

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 
(підкреслити)

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № /&

Ступінь вищої освіти І 
освітньо-кваліфікаційний рівень фаховий молодший бакалавр

(молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії)

Конкурсна пропозиція______________________________________________________________________

(форма вступного випробування) (назва випробування)

група______ ________________________________________________________________________________

Дата проведення вступного випробування 20^ року

Початок вступного випробування// 

Закінчення вступного випробування 33

№ 
з/п

Шифр Прізвище, ім'я, по батькові 
вступника

Кількість балів Підписи 
екзаменаторівцифрами словами

1 J-? /50
2 3~fO

J J
//О /ас

3 7 /Ту/ /ЗР 777^7
4 , /яо J і£/и> 

С'С/іГ'С-
5 3'3 /5о

РЯ? 
к/е/с&зя/

6 /3/0
7 3-Н

7 РС-ШЖАь у /5V /еЯ?

8 //о
9 //О

7 е^-с>



10 з-а /5o
11 3-4 /Я<7

/ iirr*& <7~L

12
//p „3^*4 4/ (j/k^

13
40

он? 4/ (44
Oo/cK_____ (/4 447

14 3-3- /90
'' Of?

15 3-/9 /30
J&77 3^9 o9^^-

16 3-/5" 7 ^'З/З/За' -> /577 /ub
17 3-Я/ /Зо

34I? 4//^
18 349 /37

/ /0/0 
7/cx^(AA?b Ґ$3г

19 3-М) /М7
' /Я?
44>iA£?b

/4/
20 3-4 /Зо

7 C'(Y?

21 3-/3 /ЛО
Ул&7?

22

23

24 r-— - - ------------------------ -----------

25 . _ -— -

Відповідальний секретар 
приймальної (відбіркової) 
комісії

Кількість вступників, які 
проходили випробування

Екзаменатори:

(підписи)

(підпис) (прізвище, Голова предметної (фахової) 
комісії

(прізвище, ініціали)(підпис)

11 /З " 20<€/ року

Примітки: 1. Ця форма є первинним обліковим документом щодо результатів вступних випробувань. На 
першому етапі її оформлює відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії. Для 
усного вступного випробування до відомості вносяться прізвища та ініціали вступників, які 
допускаються до вступного випробування; для письмового - тільки відповідні їх шифри. 
Складається на кожну групу вступників для кожного предмета. Результати вступних 
випробувань підписують екзаменатори та голова предметної екзаменаційної комісії. Після 
закінчення вступного випробування повертається відповідальному секретарю приймальної 
(відбіркової) комісії.
2. Дозволяється змінювати висоту рядків та ширину граф, а також кількість врахованих на одній 
сторінці вступників без зміни структури бланка.



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

Форма № Н-1.02

ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ»
(найменування закладу вищої освіти)

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 
(підкреслити)

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № $6

Ступінь вищої освіти І 
освітньо-кваліфікаційний рівень фаховий молодший бакалавр

(молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії)

Конкурсна пропозиція___________________________________ ___________________________________

О (форма вступного випробування) З7(назва випробування)

група /і/З___________________________________________________________

Дата проведення вступного випробування " ОТ'" ЗО/^оку

Початок вступного випробування -/О(7б>

Закінчення вступного випробування Уб-7 -' О О' 

Прізвища, ініціали екзаменаторів ____________________________________

№ 
з/п

Шифр Прізвище, ім'я, по батькові 
вступника

Кількість балів Підписи 
екзаменаторівцифрами словами

1 уу 030 —
2 У--/ ООО
3

1і

ОРО
(З^СО

4 У-/У ООО сО<£6сґ<?ЗЄ&2Г

5 У'/ 330 Ьща? (ХЗ? 77^Т&
6 ^5* з ООО

' Слоссе

7 Уз 'щ./ш 'M '—
8

ООО
9

360 ..30



10
350

&мл£>

11
/60

Є^оС9
'—

12
/зо

13
//0

&КЛ£>

14
/50

С4СС<?

15
Сссг МР

Оіф6с>

16
bXxMO&ZK-az 3/0 .6^

17 У-и /ЗО
‘ бОлС
/6&-(?СїЯМЛб

18
/0(0

<УШ9

19 /(9 9\2tC(2&2x&rJs^C'
3W

&г/ис<?

20

21
/

—--------------- .. —

22 с

23 X ----------------- • ---------

24

25

Відповідальний секретар 
приймальної (відбіркової) 
комісії

Кількість вступників, які 
проходили випробування

Голова предметної (фахової) 
комісії

(підпис) (прізвище, ініціали)

20 х/року

Примітки: 1. Ця форма є первинним обліковим документом щодо результатів вступних випробувань. На 
першому етапі її оформлює відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії. Для 
усного вступного випробування до відомості вносяться прізвища та ініціали вступників, які 
допускаються до вступного випробування; для письмового - тільки відповідні їх шифри. 
Складається на кожну групу вступників для кожного предмета. Результати вступних 
випробувань підписують екзаменатори та голова предметної екзаменаційної комісії. Після 
закінчення вступного випробування повертається відповідальному секретарю приймальної 
(відбіркової) комісії.
2. Дозволяється змінювати висоту рядків та ширину граф, а також кількість врахованих на одній 
сторінці вступників без зміни структури бланка.



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

Форма .Ns Н-1.02

ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ»
(найменування закладу вищої освіти)

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 
(підкреслити)

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № J D

Ступінь вищої освіти /
освітньо-кваліфікаційний рівень фаховий молодший бакалавр

(молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії)

Конкурсна пропозиція________________________ ______________________________________________
_______  З ______ ___________ ■

~^форма вступного випробування) (назва випробування)

група -/С__________________________________________________________________________

Дата проведення вступного випробування ’’ {S" 20^ /року

Початок вступного випробування -/Р 00

Закінчення вступного випробування Ч 5

Прізвища, ініціали екзаменаторів Of. _________________________________

№ 
з/п

Шифр Прізвище, ім'я, по батькові 
вступника

Кількість балів Підписи 
екзаменаторівцифрами словами

1
350

2
350

г
<Ж-С>

3
ЗІГІж^-Р 350

1

4
к GO

5
К--5 3 50

e^>co

6
3G0

7
к-ї 330

8
53<£><4J2OjU-JL£jUJL^ 350

9
к-з £>cvexxcu- 3^0



10
к 30

11
wo

г V 
<tsvco

12 к-^ Cjxta

13
к-'ІЗ -fso

14 к-іч '/З'О
15

J

-fJLO
16 К-К

OtXTxSo ty-f ‘txx
'ЇЗО

17
J 60

eJn-o

18
kko

V

tO^CjDK^

19 К -'ІЗ . -ІЄО
20

к -<2.0 koo
21 K-U
22 к б&ІХЛССtL J'bcx^l-t. ULU^-UT.

иЛ/ПЛЛХЯ-ХХ/

23
< --- - ------ -- --------—

ff

24
...... .... -- '"Г .......................-

25
------------------------------------------------------- --- ----------- ~----- -----

Відповідальний секретар Кількість вступників, які
приймальної (відбіркової) проходили випробування

Екзаменатори:

Голова предметної (фахової) 
комісії

(підпис) (прізвище, ініціали)

" £5~" 20 <2/ року

Примітки: 1. Ця форма є первинним обліковим документом щодо результатів вступних випробувань. На
першому етапі її оформлює відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії. Для 
усного вступного випробування до відомості вносяться прізвища та ініціали вступників, які 
допускаються до вступного випробування; для письмового - тільки відповідні їх шифри. 
Складається на кожну групу вступників для кожного предмета. Результати вступних 
випробувань підписують екзаменатори та голова предметної екзаменаційної комісії. Після 
закінчення вступного випробування повертається відповідальному секретарю приймальної 
(відбіркової) комісії.
2. Дозволяється змінювати висоту рядків та ширину граф, а також кількість врахованих на одній 
сторінці вступників без зміни структури бланка.



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

Форма № Н-1.02

ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ»
(найменування закладу вищої освіти)

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 
(підкреслити)

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ №

Ступінь вищої освіти /
освітньо-кваліфікаційний рівень фаховий молодший бакалавр

(молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії)

Конкурсна пропозиція______________________________________________________________________
, ~ ...... ....... з________________ ______ ,

(форма вступного випробування) (назва випробування)

група______ у/ О__________________________________________________________________

Дата проведення вступного випробування " сллоглм- 207/року

Початок вступного випробування// 00

Закінчення вступного випробування / °

Прізвища, ініціали екзаменаторів t^cTtsC'CZ'CzG £ ґгг/иЛ'ТС

№ 
з/п

Шифр Прізвище, ім'я, по батькові 
вступника

Кількість балів Підписи 
екзаменаторівцифрами словами

1 Охсч?

2 9^^ 7 3 0 С,т>о

3 ор-3 74 0 в-е/иЖ,
4

мль&лгл. 'oc^c-Q- 7 50
7

5 J 3D Сгггю

6 ар-6 у 5 0
ГП^Є^о

7 (Л? CsrzO

8 cf>-8 fSo &'еі\и.^салг
9

л/^сссс^ .^'кл-е{глЗв<л<2_-
СлгСо



10 Ф'Ю JtTO/n&ce ez/zxjtea&u/c <10
11 op-fl /70
12

13
P-/J. /JO 

/f>~O OrrCo

14 Ор^ //O
15

/JO

. /</0

Сгм

16

іJ
 

'3^ 
йі C-rr^o

17 <Р-/7 І/іЛХЛС&С. /О 'oco/t/uc /60
18 cf>-/X //0
19 0р-&

1

/So
20 --------------- - - - - - -

21

22

23 ..   Xх •
24

25

Відповідальний секретар 
приймальної (відбіркової) 
комісії

Кількість вступників, які 
проходили випробування 

/9

Голова предметної (фахової) 
комісії

(прізвище, ініціали)(підпис)

" //" 20^/ року

Примітки: 1. Ця форма є первинним обліковим документом щодо результатів вступних випробувань. На
першому етапі її оформлює відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії. Для 
усного вступного випробування до відомості вносяться прізвища та ініціали вступників, які 
допускаються до вступного випробування; для письмового - тільки відповідні їх шифри. 
Складається на кожну групу вступників для кожного предмета. Результати вступних 
випробувань підписують екзаменатори та голова предметної екзаменаційної комісії. Після 
закінчення вступного випробування повертається відповідальному секретарю приймальної 
(відбіркової) комісії.
2. Дозволяється змінювати висоту рядків та ширину граф, а також кількість врахованих на одній 
сторінці вступників без зміни структури бланка.


