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

Форма № Н-1.03.1
Державний вищий навчальний заклад "Нововолинський електромеханічний 

коледж"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
НОВОВОЛИНСЬК
(населений пункт)

від «01» серпня 2019 року №974-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Нововолинський електромеханічний коледж" у 2019 році та рішення приймальної 
комісії від «01» серпня 2019 року, протокол №10,

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.

Директор Танасієнко О.В.
(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
Державний вищий навчальний 
заклад "Нововолинський 
електромеханічний коледж"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 974-с

123 Комп’ютерна інженерія Державна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5350084 Бараков Денис Васильович 50740911 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Обслуговування 
комп'ютерних систем і 
мереж

21

5345755 Вермій Святослав Володимирович 50743075 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Обслуговування 
комп'ютерних систем і 
мереж

17,8

5328148 Гриценко Олександр Андрійович 50741060 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Обслуговування 
комп'ютерних систем і 
мереж

18,6

5283915 Грицюк Назар Олександрович 50750517 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Обслуговування 
комп'ютерних систем і 
мереж

17,7

5301244 Карчков Марко Васильович 50740952 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Обслуговування 
комп'ютерних систем і 
мереж

17,8

1



5354292 Кобетяк Андрій Андрійович 50741054 BC 15.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Обслуговування 
комп'ютерних систем і 
мереж

18,9

2


