ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160
Форма № Н-1.03.1
Державний вищий навчальний заклад "Мелітопольський промислово-економічний
коледж"
(найменування закладу вищ ої освіти)

НАКАЗ
Мелітополь
(населений пункт)

від «30» липня 2018 року

№ 146-нч
v

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад
"Мелітопольський промислово-економічний коледж" у 2018 році та рішення
приймальної комісії від «30» липня 2018 року, протокол №14,
НАКАЗУЮ:
Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з
додатком.
Додаток: на 3 арк.

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

№ заяви в
ЄДЕБО

076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Державна

прізвище

3590235 Т ригуб

ім'я

Назарій

Молодший спеціаліст

по батькові

Євгенович

номер, серія, дата видачі та тип
документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний)
рівень/ступінь, на основі якого
відбувається вступ
49117725 АР 09.06.2016
Свідоцтво про базову загальну
середню освіту

Додаток до наказу від «ЗО» липня 2018 року
№ 146-нч

Денна

за рахунок коштів фізичних,
юридичних осіб

назва спеціалізацій,
освітніх програм,
номери
нозологій, мов,
сертифікатів ЗНО музичних інструментів
тощо в межах
спеціальності

конкурсний бал

Державний вищий навчальний
заклад "Мелітопольський
промислово-економічний
коледж"

17,9

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
*

№ заяви в
ЄДЕБО

123 К ом п’ютерна інженерія

Державна

прізвище

3721143 Маняк

ім'я

Богдан

Молодший спеціаліст

по батькові

Русланович

номер, серія, дата видачі та тип
документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний)
рівень/ступінь, на основі якого
відбувається вступ
50092162 ХЕ 12.06.2018
Свідоцтво про базову загальну
середню освіту

Додаток до наказу від «30» липня 2018 року
№ 146-нч

Денна

за рахунок коштів фізичних,
юридичних осіб

назва спеціалізацій,
освітніх програм,
номери
нозологій, мов,
сертифікатів ЗНО музичних інструментів
тощо в межах
спеціальності

конкурсний бал

Державний вищий навчальний
заклад "М елітопольський
промислово-економічний
коледж"

18,9

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

№ заяви в
ЄДЕБО

274 Автомобільний транспорт

Державна

прізвище

3557964 Міхєєв

ім'я

Віталій

Молодший спеціаліст

по батькові

Олександрович

номер, серія, дата видачі та тип
документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний)
рівень/ступінь, на основі якого
відбувається вступ
49116816 АР 09.06.2016
Свідоцтво про базову загальну
середню освіту

Додаток до наказу від «ЗО» липня 2018 року
№ 146-нч

Денна

за рахунок коштів фізичних,
юридичних осіб

назва спеціалізацій,
освітніх програм,
номери
нозологій, мов,
сертифікатів 3HO музичних інструментів
тощ о в межах
спеціальності

конкурсний бал

Державний вищий навчальний
заклад "Мелітопольський
промислово-економічний
коледж"

15,5

