


               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 

«Запорізький 
гідроенергетичний 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «30»  серпня 2022 року 
№ 1000-с

071 Облік і оподаткування Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10470451 976708
Белінська Олена Олександрівна 041404 K22 30.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Облік і 
оподаткування

153,000

2 10604799 976708
Желєзна Лілія Анатоліївна 001808 K18 25.01.2018 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Облік і 
оподаткування

153,000

1



3 10473106 976708
Луценко Тетяна Андріївна 068644 K22 30.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Облік і 
оподаткування

142,000

4 10614503 976708
Мільчарек Тетяна Сергіївна 068646 K22 30.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Облік і 
оподаткування

130,000

5 10470623 976708
Скобченко Марина Віталіївна 068648 K22 30.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Облік і 
оподаткування

147,000

6 10472523 976708
Фролова Юлія Олегівна 041420 K22 30.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Облік і 
оподаткування

148,000

7 10470399 976708
Шпакова Оксана Олександрівна 041423 K22 30.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Облік і 
оподаткування

176,000

8 11274479 976708
Щербань Данііл Євгенович 012626 K21 19.02.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Облік і 
оподаткування

171,000

9 10497303 976708
Юр`єва Вікторія Олександрівна 068652 K22 30.06.2022 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Облік і 
оподаткування

142,000

2



               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 

«Запорізький 
гідроенергетичний 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «30»  серпня 2022 року 
№ 1000-с

075 Маркетинг Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10564210 104658
7

Савко Роман Іванович 068649 K22 30.06.2022 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Маркетинг 154,000

2 10697360 104658
7

Тихонюк Алмаз Юсіф кизи 47657083 AP 26.12.2014 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Маркетинг 160,000

3



               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 

«Запорізький 
гідроенергетичний 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «30»  серпня 2022 року 
№ 1000-с

131 Прикладна механіка Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10474408 102278
1

Витрішко Анатолій Вікторович 444193 - 16.07.1986 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Прикладна 
механіка

189,000

2 11252683 102278
1

Орлов Валерій Олександрович 855877 B 28.06.1990 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Прикладна 
механіка

176,000

4



               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 

«Запорізький 
гідроенергетичний 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «30»  серпня 2022 року 
№ 1000-с

133 Галузеве машинобудування Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10605052 102278
3

Лоцман Дмитро Олександрович 084022 K17 30.06.2017 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Галузеве 
машинобудуван
ня

172,000

2 10496980 102278
3

Первашов Сергій Юрійович 050905 K21 30.06.2021 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Галузеве 
машинобудуван
ня

171,000

5



               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 

«Запорізький 
гідроенергетичний 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «30»  серпня 2022 року 
№ 1000-с

144 Теплоенергетика Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11252231 974155
Мемрук Юрій Віталійович 16173902 AP 01.07.2001 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Теплоенергетика 189,000

2 10499203 974155
Омельчак Євгеній Борисович 441754 - 13.07.1987 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Теплоенергетика 176,000

6



               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 

«Запорізький 
гідроенергетичний 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «30»  серпня 2022 року 
№ 1000-с

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10469557 100446
7

Косяк Дмитро Сергійович 38316430 AP 30.06.2010 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Монтаж і 
обслуговування 
внутрішніх 
санітарно-
технічних 
систем і 
вентиляції

183,000

7



2 10604406 100446
7

Ткаченко Микита Сергійович 084113 K17 30.06.2017 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Монтаж і 
обслуговування 
внутрішніх 
санітарно-
технічних 
систем і 
вентиляції

188,000

8



               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 

«Запорізький 
гідроенергетичний 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «30»  серпня 2022 року 
№ 1000-с

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10471088 982697
Смірнова Ганна Василівна 010235 ДK 06.06.1996 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Будівництво 
гідротехнічних 
споруд

195,000

2 10473883 982697
Чепков Ігор Олександрович 011472 ДK 12.06.1995 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Будівництво 
гідротехнічних 
споруд

160,000

9


