
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти

і науки України
06.06.2017 №794

Форма № Н-1.05.1

Нікопольський технікум Національної металургійної академії України

НАКАЗ

НІКОПОЛЬ

від «08» вересня 2017 року №70-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до вищого навчального закладу 
Нікопольський технікум Національної металургійної академії України у 
2017 році та рішення приймальної комісії від «07» вересня 2017 року, 
протокол №16,

НАКАЗУЮ:

зарахувати з «01» вересня 2017 року студентами 1 курсу заочної форми 
навчання за спеціальностями за державним замовленням згідно з додатком.
Додаток: на 3 арк.

директор Рубанов В.М.

М. П.



Міністерство освіти і науки України
Нікопольський технікум 
Національної металургійної 

академії України

Додаток до наказу від «08»  вересня 2017 року 
№ 70-с

131 Прикладна механіка Державна Молодший спеціаліст Заочна за державним 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

971722 Краснокутський Максим Віталійович 038903 K16 24.06.2016 Диплом 
кваліфікованого робітника

547



Міністерство освіти і науки України
Нікопольський технікум 
Національної металургійної 

академії України

Додаток до наказу від «08»  вересня 2017 року 
№ 70-с

136 Металургія Державна Молодший спеціаліст Заочна за державним 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

956268 Білай Ярослав Анатолійович 019676 K16 01.03.2016 Диплом 
кваліфікованого робітника

Обробка металів 
тиском

536

943484 Колесник Ольга Олексіївна 068501 K17 30.06.2017 Диплом 
кваліфікованого робітника

Обробка металів 
тиском

493



Міністерство освіти і науки України
Нікопольський технікум 
Національної металургійної 

академії України

Додаток до наказу від «08»  вересня 2017 року 
№ 70-с

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Молодший спеціаліст Заочна за державним 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

966861 Келембет Дмитро Сергійович 108378 K17 30.06.2017 Диплом 
кваліфікованого робітника

482

947708 Литвин Олександр Вікторович 105477 K17 30.06.2017 Диплом 
кваліфікованого робітника

541


