
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 «11» вересня 2018 року №82-с

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

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми навчання 
за спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 2 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 «11»  вересня 2018 року 
№ 82-с

136 Металургія Державна Молодший спеціаліст Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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

5154065 Нелипа Сергій Вікторович 17577506 HP 28.06.2002 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Обробка металів 
тиском

21

5158836 Холуєва Ірина Анатоліївна 048914 K18 30.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Обробка металів 
тиском

20



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 «11»  вересня 2018 року 
№ 82-с

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Молодший спеціаліст Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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

5166418 Рибальченко Олександр Андрійович 048471 K18 30.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

21

5165092 Цуриков Іван Сергійович 048896 K18 30.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

21


