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

Форма № Н-1.03.1
Нікопольський  фаховий  коледж  Національної  металургійної  академії  України 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
НІКОПОЛЬ

(населений пункт)

від «03» серпня 2021 року №56-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Нікопольський фаховий коледж Національної 
металургійної академії України у 2021 році та рішення приймальної комісії від 
«02» серпня 2021 року, протокол №11,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Директор Володимир РУБАНОВ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Нікопольський фаховий 
коледж Національної 
металургійної академії 

України

Додаток до наказу від «03»  серпня 2021 року 
№ 56-с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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1 8659698 846686
Гладких Максим Ігорович 52330747 HP 17.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

419,000

2 8610116 846686
Гордієнко Сергій Олександрович 52330867 HP 17.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

394,000

3 8659863 846686
Зінченко Максим Максимович 52360810 HP 15.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

446,800
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