


               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 
№ 1001-с

133 Галузеве машинобудування Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 10694348 102278
3

Юсалін Данило Вікторович 010387 K21 25.01.2021 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Галузеве 
машинобудуван
ня

142,000
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               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 
№ 1001-с

144 Теплоенергетика Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 11360441 974155
Витрішко Сергій Анатолійович 39833802 AP 30.11.2010 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Теплоенергетика 0,000

2 10601607 974155
Довженко Олександр Сергійович 005374 ДC 27.06.1997 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Теплоенергетика 171,000

2



3 10816446 974155
Мисюра Олександр Віталійович 073730 K19 27.06.2019 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Теплоенергетика 112,000

4 10695017 974155
Панов Денис Валерійович 31245532 AP 30.06.2007 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Теплоенергетика 130,000

5 10815893 974155
Трайно Антон Володимирович 073003 K15 26.06.2015 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Теплоенергетика 159,000

6 10815449 974155
Шмалько Олександр Олександрович 073729 K19 27.06.2019 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Теплоенергетика 141,000

3


