
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Нікопольський технікум Національної металургійної академії України

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
НІКОПОЛЬ

(населений пункт)

від «15» серпня 2018 року №65-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Нікопольський технікум Національної 
металургійної академії України у 2018 році та рішення приймальної комісії від 
«15» серпня 2018 року, протокол №12,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 2 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Директор Рубанов В.М.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «15»  серпня 2018 року 
№ 65-с

131 Прикладна механіка Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4220676 Кнуренко Єлизавета Вікторівна 50343816 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0032140 339



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «15»  серпня 2018 року 
№ 65-с

136 Металургія Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5153532 Губинець Данило Анатолійович 50343886 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0037492 Виробництво сталі і 
феросплавів

351

5133891 Іванов Ілля Вячеславович 50344062 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0014075 Виробництво сталі і 
феросплавів

362



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «15»  серпня 2018 року 
№ 65-с

136 Металургія Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3903134 Яковлюк Євгеній Володимирович 50341494 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0056838 Обробка металів 
тиском

329



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «15»  серпня 2018 року 
№ 65-с

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4236496 Карапишов Сергій Олександрович 50343818 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0032105 456

3736029 Лисько Дмитро Борисович 50344195 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0020169 353

4004350 Опалько Андрій Вікторович 50341625 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0012012 418

5006519 Холодний Ілля Олексійович 49474558 KB 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0332908 375




