


               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 «03»  серпня 2022 року 
№ 911-с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 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 10341875 973807

Бережна Анастасія Олександрівна 53539069 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

150,000
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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 «03»  серпня 2022 року 
№ 911-с

075 Маркетинг 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 10425332 983738
Гіза Катерина Сергіївна 53536861 AP 03.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 110,000

2 10408193 983738
Грекова Альона Олексіївна 53537509 AP 03.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 140,000
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3 10416472 983738
Мінько Анна Миколаївна 53537431 AP 03.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 154,000
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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 «03»  серпня 2022 року 
№ 911-с

186 Видавництво та поліграфія 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 10384560 999759
Білоконь Аліна Юріївна 53537445 AP 03.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Видавництво та 
поліграфія

147,000

2 10373125 999759
Герасимлюк Григорій Андрійович 53536893 AP 03.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Видавництво та 
поліграфія

120,000
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3 10369568 999759
Єрусалимська Софія Ігорівна 53540323 AP 03.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Видавництво та 
поліграфія

140,000

4 10388821 999759
Кожушко Кирило Костянтинович 53541392 AP 03.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Видавництво та 
поліграфія

135,000

5 10402870 999759
Кошкіна Софія Миколаївна 53534693 AP 03.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Видавництво та 
поліграфія

136,000

6 10416125 999759
Малишева Анастасія Вікторівна 53541281 AP 03.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Видавництво та 
поліграфія

137,000

7 10413652 999759
Романяк Ярослав Олегович 53537069 AP 03.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Видавництво та 
поліграфія

106,000

8 10417056 999759
Сіроштан Іван Костянтинович 53537075 AP 03.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Видавництво та 
поліграфія

115,000

9 10382074 999759
Смотрицька Поліна Сергіївна 53537135 AP 03.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Видавництво та 
поліграфія

127,000
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