
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 «11» вересня 2019 року №95-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Нікопольський технікум Національної 
металургійної академії України у 2019 році та рішення приймальної комісії від 
«09» вересня 2019 року, протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної 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
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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 «11»  вересня 2019 року 

№ 95-с

136 Металургія Державна Молодший спеціаліст Заочна 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

6823522 Балюк Богдан Сергійович 29594773 HP 27.06.2006 Диплом 
кваліфікованого робітника

Обробка металів 
тиском

14

6802884 Чепелев Дмитро Олегович 46379594 HK 30.06.2014 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Обробка металів 
тиском

14

6804529 Чуканова Марія Андріївна 36305892 HP 22.06.2009 Диплом 
кваліфікованого робітника

Обробка металів 
тиском

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 
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Додаток до наказу від «11»  вересня 2019 року 

№ 95-с

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Молодший спеціаліст Заочна 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

6808069 Биченков Юрій Юрійович 39995745 HP 15.02.2011 Диплом 
кваліфікованого робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

18

6808085 Дубина Руслан Геннадійович 44945710 HP 28.06.2013 Диплом 
кваліфікованого робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

17

2


