
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року №415

Форма № Н-1.03.1
Рубіжанський індустріально-педагогічний коледж

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ

РУБІЖНЕ
(населений пункт)

від «ЗО» серпня 2021 року . №18

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Рубіжанський індустріально-педагогічний 

коледж у 2021 році та рішення приймальної комісії від «ЗО» серпня 2021 року, 
прото кол№18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 3 арк.

/ '—- і

В.о. директора коледжу У/  7 ' Юлія КОВАЛЕНКО
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

м. п.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року №415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рубіжанський індустріально- 
педагогічний коледж

Додаток до наказу від «30» серпня 2021 року 
№ 18

015 Професійна освіта/015.36 Технологія 
виробів легкої промисловості Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 

рівень/ступінь, на основі * 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 10243174 890637
Серебрякова Лілія Олександрівна 030762 К21 26.06.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Технологія виробів 
легкої
промисловості

210,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рубіжанський індустріально- 
педагогічний коледж

Додаток до наказу від «30» серпня 2021 року 
№ 18

015 Професійна освіта/015.31 Будівництво 
та зварювання Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізації!, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк
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сн

ий
 б

ал

1 8692674 890610
Нєвструєв Сергій Анатолійович 070170 К15 26.06.2015 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Зварювання 249,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 кві тня 2021 року №415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Ру б і жанс ь кий і н д у стр і а л ь н о - 
педагогічний коледж

Додаток до наказу від «30» серпня 2021 року 
№ 18

015 Професійна освіта/015.38 Транспорт Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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прізвище ім’я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності
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нк
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ал

1 8546863 890653
Бабенко Кирило Олексійович 044530 К21 30.06.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Транспорт 210,000

2 8660509 890653
Кияновський Олександр Андрійович 038027 К19 26.06.2019 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Транспорт 235,000

3 8682196 890653
Осьмак Владислав Юрійович 025649 К20 29.05.2020 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Транспорт 235,000

4 10246472 890653
Пасічник Максим Олександрович 024453 К19 24.05.2019 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Транспорт 255,000
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