


               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 
№ 1275-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 11533585 106598
3

Борисов Максим Євгенович 53542900 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

0,000

1



2 11422221 106598
3

Гойденко Аліна Володимирівна 53543429 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

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 
№ 1275-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 11517782 105397
6

Зінченко Дар`я Павлівна 53541092 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 0,000

2 11512939 105397
6

Костюченко Макар Миколайович 53537183 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 0,000

3



3 11517601 105397
6

Теслицька Софія Андріївна 53541091 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 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 
№ 1275-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 11422534 105405
0

Загубний Тимур Сергійович 53537050 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Прикладна 
механіка

0,000

2 11421256 105405
0

Левицький Вадим Віталійович 53536496 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Прикладна 
механіка

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 
№ 1275-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 11617297 105405
1

Алексунін Артем Сергійович 44676803 AP 12.06.2013 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Галузеве 
машинобудуван
ня

0,000

2 11617421 105405
1

Єгупов Євген Юрійович 880402 B 09.06.1991 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Галузеве 
машинобудуван
ня

0,000

6



3 11465438 105405
1

Масалов Олександр Олександрович 53537126 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Галузеве 
машинобудуван
ня

0,000

4 11448501 105405
1

Пілюшенко Ілія Юрійович 53537364 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Галузеве 
машинобудуван
ня

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 
№ 1275-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 11526491 105405
2

4289-8209239 Володимир Борисович 277246 - 10.06.1986 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Теплоенергетика 0,000

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 «29»  вересня 2022 року 
№ 1275-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 11582406 105405
4

Бохан Юрій Миколайович 707722 B 08.06.1991 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Гідроенергетика 0,000

2 11519867 105405
4

Кадирова Кіра Валеріївна 53536845 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Гідроенергетика 0,000

9



3 11526352 105405
4

Пудлік Андрій Нестерович 260451 - 11.06.1986 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Гідроенергетика 0,000

10



               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 
№ 1275-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 11510067 105405
6

4289-6067927 Аліна Анатоліївна 50185859 AP 25.05.2018 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту 
за спеціальною 
програмою

Видавництво та 
поліграфія

0,000

11



               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 
№ 1275-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 11534183 105561
0

Богдан Володимир Валерійович 24409944 AP 22.06.2004 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Монтаж і 
обслуговування 
внутрішніх 
санітарно-
технічних 
систем і 
вентиляції

0,000

12


