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 «13» вересня 2021 року

,

№16з

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Рубіжанський індустріально-педагогічний
коледж у 2021 році та рішення приймальної комісії від«13» вересня 2021 року,
протокол №25,
НАКАЗУЮ:
Зарахувати з «16» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з
додатком.
Додаток: на 5 арк.

В.о. директора коледжу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415
Форма № Н-1.03.2
Додаток до наказу про зарахування на навчання
Додаток до наказу від «13» вересня 2021 року
№ 16з
кошти фізичних та/або
Заочна
Фаховий молодший бакалавр
юридичних осіб

£

Ш конкурсної пропозиції в
ЄДЕБО

Е
"е

№ заяви в ЄДЕ БО

015 Професійна освіта/015.31 Будівництво
та зварювання

1

10255163 890789

2

10243106 890789

Державна

прізвище

ім'я

по батькові (за
наявності)

рік та номери
сертифікатів
зовнішнього
незалежного
номер, серія, дата видачі та
назва спеціалізацій,
оцінювання/
тип документа про освітній
освітніх програм в
(освітньо-кваліфікаційний)
єдиного
межах спеціальності
вступного
рівень/ступінь, на основі *
іспиту/ єдиного
якого відбувається вступ
фахового
вступного
випробування

конкурсний бал

Рубіжанський індустріальнопедагогічний коледж

Міністерство освіти і науки України

Ведерніков

Микита

Артакович

044546 К21 30.06.2021
Диплом кваліфікованого
робітника

Будівництво

225,000

Єлісєєв

Антон

Сергійович

40989207 АН 30.06.2011
Диплом кваліфікованого
робітника

Будівництво

200,000

1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415
Форма № Н-1.03.2
Додаток до наказу про зарахування на навчання
Додаток до наказу від «13» вересня 2021 року
№ 16з
кошти фізичних та/або
Заочна
Фаховий молодший бакалавр
юридичних осіб
Рубіжанський індустріальнопедагогічний коледж

Міністерство освіти і науки України
015 Професійна освіта/015.31 Будівництво
та зварювання

Сімаков
1

ім'я

прізвище

Дмитро

по батькові (за
наявності)

Олександрович

10261855 890802

2

рік та номери
сертифікатів
зовнішнього
незалежного
номер, серія, дата видачі та
назва спеціалізацій,
оцінювання/
тип документа про освітній
освітніх програм в
єдиного
(освітньо-кваліфікаційний)
межах спеціальності
рівень/ступінь, на основі *
вступного
іспиту/ єдиного
якого відбувається вступ
фахового
вступного
випробування
46963427 АН 27.06.2014
Диплом кваліфікованого
робітника

Зварювання

конкурсний бал

Ш конкурсної пропозиції в
ЄДЕБО

№ заяви в ЄДЕ БО

№ п/п

і

Державна

280,000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415
Форма № Н-1.03.2
Додаток до наказу про зарахування на навчання

Ш конкурсної пропозиції в
ЄДЕБО

Н/Н

№ заяви в ЄДЕБО

015 Професійна освіта/015.35 Видобуток,
переробка та транспортування корисних
копалин

прізвище

Доценко
1

Фаховий молодший бакалавр

Державна

ім'я

Данило

по батькові (за
наявності)

Євгенович

з

Заочна

кошти фізичних та/або
юридичних осіб

рік та номери
сертифікатів
зовнішнього
незалежного
номер, серія, дата видачі та
назва спеціалізацій,
оцінювання/
тип документа про освітній
освітніх програм в
(освітньо-кваліфікаційний) *
єдиного
межах спеціальності
вступного
рівень/ступінь, на основі
іспиту/ єдиного
якого відбувається вступ
фахового
вступного
випробування
086548 К18 30.06.2018
Диплом кваліфікованого
робітника

10252395 890792

Додаток до наказу від «ІЗ» вересня 2021 року
№ 16з

Еірництво

конкурсний бал

Рубіжанський індустріальнопедагогічний коледж

Міністерство освіти і науки України

215,000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415
Форма № Н-1.03.2
Додаток до наказу про зарахування на навчання

Ш конкурсної пропозиції в
ЄДЕБО

і_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

і

п/п ÔN*

№ заяви в ЄДЕБО

015 Професійна освіта/015.37 Аграрне
виробництво,переробка
сільськогосподарської продукції та харчові
технології

1

10260605 890797

2

10260523 890797

3

10256756 890797

4

10257649 890797

Фаховий молодший бакалавр

Державна

ім'я

прізвище

по батькові (за
наявності)

Бає в

Артем

Євгенович

Волошин

Андрій

Ігорович

Малихіна

Катерина

Павлівна

Панчишко

Оксана

Ігорівна

4

Додаток до наказу від «ІЗ» вересня 2021 року
№ Ібз
Заочна

кошти фізичних та/або
юридичних осіб

рік та номери
сертифікатів
зовнішнього
незалежного
номер, серія, дата видачі та
назва спеціалізацій,
тип документа про освітній» оцінювання/
освітніх програм в
(освітньо-кваліфікаційний)
єдиного
межах спеціальності
рівень/ступінь, на основі
вступного
іспиту/ єдиного
якого відбувається вступ
фахового
вступного
випробування
Харчові технології
000985 ДЛ 30.06.1999 Диплом
кваліфікованого робітника
Харчові технології
024407 К21 28.05.2021
Диплом кваліфікованого
робітника
Харчові технології
31581489 АН 22.06.2007
Диплом кваліфікованого
робітника
Харчові технології
45228426 АН 28.06.2013
Диплом кваліфікованого
робітника

конкурсний бал

Рубіжанський індустріальнопедагогічний коледж

Міністерство освіти і науки України

220,000
220,000

220,000

270,000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415
Форма № Н-1.03.2
Додаток до наказу про зарахування на навчання

Державна

ІО конкурсної пропозиції в
ЄДЕБО

№ заяви в ЄДЕБО

№ п/п

015 Професійна освіта/015.38 Транспорт

1

10247205 890799

2

10242983 890799

3

10262464 890799

ім'я

прізвище

Фаховий молодший бакалавр

по батькові (за
наявності)

Додаток до наказу від «13» вересня 2021 року
№ 16з
Заочна

кошти фізичних та/або
юридичних осіб

рік та номери
сертифікатів
зовнішнього
незалежного
номер, серія, дата видачі та
назва спеціалізацій,
оцінювання/
тип документа про освітній
освітніх програм в
єдиного
(освітньо-кваліфікаційний)
рівень/ступінь, на основі *
вступного
межах спеціальності
якого відбувається вступ
іспиту/ єдиного
фахового
вступного
випробування

конкурсний бал

Рубіжанський індустріальнопедагогічний коледж

Міністерство освіти і науки України

Панасенко

Андрій

Володимирович

007040 К20 31.01.2020
Диплом кваліфікованого
робітника

Транспорт

280,000

Солошенко

Вадим

Миколайович

061886 К16 30.06.2016
Диплом кваліфікованого
робітника

Транспорт

200,000

Четирбок

Микита

Юрійович

024444 К19 24.05.2019
Диплом кваліфікованого
робітника

Транспорт

270,000

5

