
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  «Дніпровський  фаховий  коледж 

(найменування закладу освіти)

 інженерії  та  педагогіки  Державного  вищого  навчального  закладу 
 «Український  державний  хіміко-технологічний  університет» 

НАКАЗ
КАМ`ЯНСЬКЕ
(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №153 c

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
«Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого 
навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» у 
2022 році та рішення приймальної комісії від «05» вересня 2022 року, протокол 
№17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Сергій БАЖАН
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 

«Дніпровський фаховий 
коледж інженерії та 
педагогіки Державного 
вищого навчального 
закладу «Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 153 c

014 Середня освіта/014.01 Українська 
мова і література Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету
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1 11363470 966930

Небосенко Валерія Богданівна 51892563 HP 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0130327 Середня освіта 
(Українська мова 
і література)

150,904

1



2 10601346 966930

Павлюткіна Людмила Олександрівна 52282699 HP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0350450 Середня освіта 
(Українська мова 
і література)

146,293

3 11359786 966930
Руденко Вікторія Іванівна 22140492 HP 21.06.2003 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0482014 Середня освіта 
(Українська мова 
і література)

149,032

4 10619267 966930

Христич Анастасія Василівна 50876750 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2019р. - 0221600 Середня освіта 
(Українська мова 
і література)

153,573

2


