
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Криворізький технічний коледж Національної металургійної академії України

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
м. Кривий Ріг

(населений пункт)

від «06» серпня 2019 року № 7 1

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Криворізький технічний коледж Національної 

металургійної академії України у 2019 році та рішення приймальної комісії від 
«06» серпня 2019 року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 4 арк.

Директор коледжу



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 лютого 2019 року №179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

М іністерство освіти і науки України
Криворізький технічний коледж  

Н аціональної металургійної 
академії України

Додаток до наказу від «06» серпня 2019 року 
№ 7 1

076 П ідприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна М олодш ий спеціаліст Денна

кош ти фізичних та/або 
ю ридичних осіб

№
 з

ая
ви

 в
 

Є
Д

Е
Б

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 в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

5593012 Завгородній Павло Дмитрович 50881616 НР 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0107457 Інформаційна
діяльність
підприємства

360

1



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 лютого 2019 року №179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

М іністерство освіти і науки України
Криворізький технічний коледж  

Н аціональної металургійної 
академії України

Додаток до наказу від «06» серпня 2019 року 
№ 7 1

133 Галузеве 
маш инобудування Державна М олодш ий спеціаліст Денна

кош ти фізичних та/або 
ю ридичних осіб

№
 з

ая
ви

 в
 

Є
Д

Е
Б

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 в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

6308726 Тарасов Євген Іванович 50894798 НР 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0158091 Обслуговування та 
ремонт обладнання 
металургійних 
підприємств

352

2



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 лютого 2019 року №179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

М іністерство освіти і науки України
Криворізький технічний коледж  

Н аціональної металургійної 
академії України

Додаток до наказу від «06» серпня 2019 року 
№ 7 1

144 Теплоенергетика Державна М олодш ий спеціаліст Денна
кош ти фізичних та/або 

ю ридичних осіб

№
 з

ая
ви

 в
 

Є
Д

Е
Б

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 в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

5597450 Кондратюк Богдан Олександрович 50894801 НР 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0157992 Експлуатація 
теплотехнічного і 
теплотехнологічного 
устаткування і систем 
теплопостачання

387

з



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 лютого 2019 року №179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

М іністерство освіти і науки України
Криворізький технічний коледж  

Н аціональної металургійної 
академії України

Додаток до наказу від «06» серпня 2019 року 
№ 7 1

161 Х імічні технології та 
інж енерія Державна М олодш ий спеціаліст Денна

кош ти фізичних та/або 
ю ридичних осіб

№
 з

ая
ви

 в
 

Є
Д

Е
Б

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 в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

5606956 Виноградова Анастасія М иколаївна 50841470 НР 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0110179 Коксохімічне
виробництво

362

4


