


               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 «29»  вересня 2022 року 
№ 1276-с

131 Прикладна механіка 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 11569026 106599
4

Андрусенко Олександр Сергійович 18304376 AP 22.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Прикладна 
механіка

0,000

2 11627488 106599
4

Іщенко Ілля Юрійович 43157032 AP 05.06.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Прикладна 
механіка

0,000

1



3 11623502 106599
4

Іщенко Ярослав Юрійович 32107523 AP 28.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Прикладна 
механіка

0,000

4 11625991 106599
4

Шевчук Євген Юрійович 24301489 AP 22.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Прикладна 
механіка

0,000

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 «29»  вересня 2022 року 
№ 1276-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 11519099 106602
2

Антонов Євген Юрійович 18101255 HP 21.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплоенергетика 0,000

2 11509723 106602
2

Батов Артемій Германович 31090875 AP 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплоенергетика 0,000

3



3 11519240 106602
2

Галік Андрій Олегович 10372941 HP 20.06.1998 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплоенергетика 0,000

4 11557014 106602
2

Галіцин Сергій Сергійович 29356567 HP 27.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплоенергетика 0,000

5 11487798 106602
2

Пархоменко Антон Іванович 18303790 AP 21.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Теплоенергетика 0,000

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 «29»  вересня 2022 року 
№ 1276-с

145 Гідроенергетика 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 11585465 106599
1

Бурман Кирило Олександрович 53537816 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Гідроенергетика 0,000

2 11622972 106599
1

Козлов Сергій Володимирович 055807 C 17.06.1989 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гідроенергетика 0,000

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 «29»  вересня 2022 року 
№ 1276-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 11492730 106646
9

4289-8040292 Ауріка Заурівна 53529251 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Видавництво та 
поліграфія

0,000

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 «29»  вересня 2022 року 
№ 1276-с

192 Будівництво та цивільна інженерія 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 11556861 106601
8

Хрущ Андрій Леонідович 033147 P 16.06.1988 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво 
гідротехнічних 
споруд

0,000

7



               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 «29»  вересня 2022 року 
№ 1276-с

192 Будівництво та цивільна інженерія 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 11528661 106601
0

Чабан Микита Андрійович 53374713 XE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
обслуговування 
внутрішніх 
санітарно-
технічних 
систем і 
вентиляції

0,000

8


