
 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

абітурієнтів, що вступають до Нікопольського технікуму 

Національної металургійної академії України 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» 

за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» (ІВ) 

на денну форму навчання  

на 09.08.2017 рік 

 

 

Особи, які рекомендовані до зарахування за конкурсом 
 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта Конкурсний бал 

1 ЛАКТІОНОВ Дмитро Владиславович 516 

2 ЛОБАЧ Альона Дмитрівна 494 

 

 

 

 

 
 



 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

абітурієнтів, що вступають до Нікопольського технікуму 

Національної металургійної академії України 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» 

за спеціальністю 136 Металургія «Обробка металів тиском» (ОТ)                     

на денну форму навчання  

на 09.08.2017 рік 

 

Особи, які рекомендовані до зарахування за конкурсом 
 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта Конкурсний бал 

1 БАСАНСЬКИЙ Олександр Андрійович 510 

2 ПАНАСЮК Максим Сергійович 496 

3 САРАХМАН Владислава Віталіївна 493 

4 КАРПОВА Вікторія Володимирівна 487 

5 КОВЧ Дмитро Васильович 446 

6 КРАСНОКУТСЬКИЙ Максим Віталійович 427 

 

 

 

 

 
 

 



 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

абітурієнтів, що вступають до Нікопольського технікуму 

Національної металургійної академії України 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» 

за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» (МЕПС) 

на денну форму навчання  

на 09.08.2017 рік 

 
Особи, які рекомендовані до зарахування за конкурсом 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта Конкурсний бал 

1 МОЛОШНИЙ Артем Сергійович 493 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

абітурієнтів, що вступають до Нікопольського технікуму 

Національної металургійної академії України 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» 

за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (ТРМП) 

на денну форму навчання  

на 09.08.2017 рік 
 

 

Особи, які рекомендовані до зарахування за конкурсом 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта Конкурсний бал 

1 ЛАКТІОНОВ Дмитро Владиславович 516 

2 БАСАНСЬКИЙ Олександр Андрійович 510 

3 КОВЧ Дмитро Васильович 446 

4 КРАСНОКУТСЬКИЙ Максим Віталійович 427 

 



 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 
абітурієнтів, що вступають до Нікопольського технікуму 

Національної металургійної академії України 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» 

за спеціальністю 136 Металургія «Виробництво сталі і феросплавів» (ЕМ)                     

на денну форму навчання  

на 09.08.2017 рік 

 

Особи, які рекомендовані до зарахування за конкурсом 
 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта Конкурсний бал 

1 ПАНАСЮК Максим Сергійович 476 

 

 

 

 



 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

абітурієнтів, що вступають до Нікопольського технікуму 

Національної металургійної академії України 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» 

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (БО) 

на денну форму навчання  

на 09.08.2017 рік 
 

 

Особи, які рекомендовані до зарахування за конкурсом 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта Конкурсний бал 

1 ЛЕОНОВА Анжеліка Володимирівна 449 

2 БАРАБАШ Сергій Володимирович 442 

 


