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

Форма № Н-1.03.1
Дніпровський політехнічний коледж

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ДНІПРО

(населений пункт)

від «01» серпня 2019 року №132

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Дніпровський політехнічний коледж у 2019 
році та рішення приймальної комісії від «01» серпня 2019 року, протокол №20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

В.о. директора Касьян С.С.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Дніпровський політехнічний 
коледж

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 132

073 Менеджмент Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5312243 Карпюк Єлизавета Сергіївна 50862950 HP 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Організація 
виробництва

17

5327579 Пилипенко Ольга Олександрівна 49553382 HP 12.06.2017 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Організація 
виробництва

20,2

5313785 Савенко Юлія Анатоліївна 011913 ЛM 10.06.1999 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Організація 
виробництва

23,3

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

Міністерство освіти і науки України Дніпровський політехнічний 
коледж

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 132

161 Хімічні технології та 
інженерія Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5321827 Белолипецький Богдан Костянтинович 49547881 HP 12.06.2017 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Виготовлення виробів і 
покриттів із 
полімерних матеріалів 

16,8

2


