
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 «13» вересня 2021 року №83-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 
«12» вересня 2021 року, протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

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

                              М. П.



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

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 «13»  вересня 2021 року 
№ 83-с

136 Металургія Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10261356 829109
Багірова Анастасія Павлівна 26630262 HP 30.06.2005 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Обробка металів 
тиском

340,000

1



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

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 «13»  вересня 2021 року 
№ 83-с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10246663 862663
Мордяшов Микола Олександрович 034350 K21 30.06.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

340,000

2


