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

Форма № Н-1.03.1
Нікопольський технікум Національної металургійної академії України

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
НІКОПОЛЬ

(населений пункт)

від «06» серпня 2019 року №81-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Нікопольський технікум Національної 
металургійної академії України у 2019 році та рішення приймальної комісії від 
«05» серпня 2019 року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Рубанов В.М.
(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
Нікопольський технікум 
Національної металургійної 

академії України
Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 

№ 81-с

133 Галузеве 
машинобудування Державна Молодший спеціаліст Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

5768662 Губеня Ярослав Павлович 060108 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Галузеве 
машинобудування

15

1
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Нікопольський технікум 
Національної металургійної 

академії України
Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 

№ 81-с

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Молодший спеціаліст Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

5668690 Малишев Олександр Вячеславович 048922 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

11

6708826 Матяж Володимир Володимирович 060112 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

12

2


