
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Дніпро

(населений пункт)

від «14» серпня 2018 року №67-у

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Дніпровський державний технікум 
енергетичних та інформаційних технологій у 2018 році та рішення приймальної 
комісії від «14» серпня 2018 року, протокол №36,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Директор Федько А.В.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Дніпровський державний 
технікум енергетичних та 
інформаційних технологій

Додаток до наказу від «14»  серпня 2018 року 
№ 67-у

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Молодший спеціаліст Денна державним (регіональним) 

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

5145231 Воробйова Катерина Романівна 50309265 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0049073 Економіка 
підприємства

488

3746267 Лашевич Ольга Антонівна 50334658 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0162388 Економіка 
підприємства

407

5127611 Тарасов Михайло Іванович 50309327 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0056513 Економіка 
підприємства

343

4969166 Філь Анна Олександрівна 50334536 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0052029 Економіка 
підприємства

414

3806454 Швець Альона Олексіївна 50339847 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0143824 Економіка 
підприємства

433
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141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Молодший спеціаліст Денна державним (регіональним) 
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

3857915 Джичка Антон Мирославович 50159596 AP 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0150742 Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
електростанцій і 
енергосистем

391

4131060 Наливайко Олексій Андрійович 50193954 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0080829 Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
електростанцій і 
енергосистем

427

4632023 Непочатих Анастасія Сергіївна 50309373 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0328768 Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
електростанцій і 
енергосистем

443

3747717 Токарєв Микита Олегович 50501009 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0183309 Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
електростанцій і 
енергосистем

414
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192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Молодший спеціаліст Денна державним (регіональним) 

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

5015749 Данов Станіслав Сергійович 50334652 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0083589 Будівництво та 
експлуатація будівель і 
споруд

402

5145485 Струсь Ігор Маркович 50328102 HP 30.05.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0302506 Будівництво та 
експлуатація будівель і 
споруд

435

4246048 Сулима Вадим Олексійович 50330642 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0066695 Будівництво та 
експлуатація будівель і 
споруд

416


