


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ «Запорізький 
металургійний фаховий 
коледж Запорізького 

національного університету»

Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 
№ 1193-с

136 Металургія Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10236422 869698
Демешко Олександр Олександрович 33794709 AP 20.06.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Виробництво сталі і 
феросплавів

359,000

2 9025557 869698
Хорькова Олена Сергіївна 35070849 AP 25.06.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Виробництво сталі і 
феросплавів

349,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ «Запорізький 
металургійний фаховий 
коледж Запорізького 

національного університету»

Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 
№ 1193-с

136 Металургія Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8707230 869699
Загнітко Павло Миколайович 40353598 AP 28.05.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обробка металів 
тиском

361,000

2 9701151 869699
Пантюхов Олександр Олександрович 17494377 AP 01.04.2002 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обробка металів 
тиском

365,000

3 9729442 869699

Сарнацький Євгеній Олегович 51917668 AP 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0194250

Обробка металів 
тиском

385,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ «Запорізький 
металургійний фаховий 
коледж Запорізького 

національного університету»

Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 
№ 1193-с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8705526 866558
Борисов Сергій Вікторович 004598 PП 18.06.1999 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

364,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ «Запорізький 
металургійний фаховий 
коледж Запорізького 

національного університету»

Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 
№ 1193-с

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8702636 813931

Конончук Олена Валеріївна 29489457 XE 21.06.2006 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

458,000

2 10233330 813931

Косенко Олена Володимирівна 011517 MДAB 19.06.1996 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

434,000

3 10014068 813931

Шокарев Дмитро Борисович 18304478 AP 22.06.2002 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

395,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ «Запорізький 
металургійний фаховий 
коледж Запорізького 

національного університету»

Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 
№ 1194-c

133 Галузеве машинобудування Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9008435 822144
Бовшик Вадим Ігорович 020461 K21 26.04.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Галузеве 
машинобудування

290,000

2 10230601 822144
Кудрявцев Володимир Миколайович 17797896 AP 27.06.2002 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Галузеве 
машинобудування

310,000

3 9068526 822144
Мажора Олександра Русланівна 024614 K17 15.03.2017 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Галузеве 
машинобудування

330,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ «Запорізький 
металургійний фаховий 
коледж Запорізького 

національного університету»

Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 
№ 1194-c

136 Металургія Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9057132 869705 Бабак Інна Анатоліївна 001051 BK 24.06.1996 Диплом 
кваліфікованого робітника

Виробництво сталі і 
феросплавів

340,000

2 9701842 869705
Сарана Галина Василівна 42036864 AP 23.01.2012 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Виробництво сталі і 
феросплавів

350,000

3 10018987 869705
Шевченко Данило Володимирович 22502137 AP 30.06.2003 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Виробництво сталі і 
феросплавів

370,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ «Запорізький 
металургійний фаховий 
коледж Запорізького 

національного університету»

Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 
№ 1194-c

136 Металургія Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9089887 869706
Котьолкіна Юлія Олександрівна 18723096 AP 01.07.2002 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Обробка металів 
тиском

360,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ «Запорізький 
металургійний фаховий 
коледж Запорізького 

національного університету»

Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 
№ 1194-c

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10229473 839578
Базалук Володимир Володимирович 22842720 AP 30.06.2003 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

290,000

2 10226651 839578
Борисова Ольга Олександрівна 35606768 AP 12.03.2009 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

260,000

3 10238695 839578
Дутковський Максим Юрійович 38317045 AP 30.06.2010 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

260,000

4 10236644 839578
Ковпік Євген Володимирович 33864684 AP 30.06.2008 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

340,000

4



5 10236957 839578
Коменов Олександр Станіславович 16311922 EH 29.06.2001 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

240,000

6 10233101 839578
Маргелов Максим Михайлович 22504581 AP 30.06.2003 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

310,000

7 10009369 839578
Петелін Сергій Михайлович 24846082 AP 30.06.2004 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

300,000

8 9073641 839578
Шалев Ігор Юрійович 012415 ГE 05.04.1994 Диплом 

кваліфікованого робітника
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

310,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ «Запорізький 
металургійний фаховий 
коледж Запорізького 

національного університету»

Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 
№ 1194-c

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9705674 813934

Довга Олена Владленівна 028442 12 25.06.2010 Диплом 
кваліфікованого робітника

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

390,000

2 9209416 813934

Єщенко Федір Михайлович 37705614 AP 05.03.2010 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

370,000

3 9111809 813934

Камісарова Наталя Вікторівна 008466 ГH 17.02.1994 Диплом 
кваліфікованого робітника

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

374,000

6



4 9211705 813934

Колісник Аліна Володимирівна 41896964 HK 22.02.2012 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

380,000

5 10236557 813934

Яковенко Сергій Сергійович 16596780 AP 26.06.2001 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

334,000

7





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ «Запорізький 
металургійний фаховий 
коледж Запорізького 

національного університету»

Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 
№ 1195-c

136 Металургія Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10221777 869705
Басалаєв Павло Юрійович 33907162 AP 30.06.2008 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Виробництво сталі і 
феросплавів

230,000

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ «Запорізький 
металургійний фаховий 
коледж Запорізького 

національного університету»

Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 
№ 1195-c

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9219720 813934

Артюх Анастасія Василівна 24843575 AP 22.06.2004 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

274,000

2 9075198 813934

Атаманчук Ольга Володимирівна 002452 K17 11.01.2017 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

280,000

3 10226677 813934

Бредо Тетяна Миколаївна 22843455 AP 30.06.2003 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

243,000

2



4 9245349 813934

Кірюта Сергій Євгенович 021899 K19 19.04.2019 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

210,000

5 10236491 813934

Медвідь Володимир Романович 38316233 AP 30.06.2010 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

290,000

6 10016001 813934

Підопригора Олександр Іванович 24835457 AP 30.06.2004 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

254,000

7 10236638 813934

Пономарьова Олена Юріївна 1976 - 29.06.1992 Диплом 
кваліфікованого робітника

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

243,000

8 9211027 813934

Разно Тетяна Анатоліївна 27878549 AP 30.06.2005 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

264,000

3





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ «Запорізький 
металургійний фаховий 
коледж Запорізького 

національного університету»

Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 
№ 1196-c

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10229227 839578
Городничий Денис Борисович 47806986 AP 30.06.2015 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

330,000

2 9086694 839578
Чернявська Ольга Володимирівна 16596749 AP 25.06.2001 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

249,000

1





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ «Запорізький 
металургійний фаховий 
коледж Запорізького 

національного університету»

Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 
№ 1197-c

136 Металургія Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9698927 869706
Дрогомищенко Анастасія Андріївна 024613 K17 15.03.2017 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Обробка металів 
тиском

320,000

2 9104873 869706 Самойленко Сергій Миколайович 880978 Б 26.06.1991 Диплом 
кваліфікованого робітника

Обробка металів 
тиском

260,000

1





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний 
підрозділ «Запорізький 
металургійний фаховий 
коледж Запорізького 

національного університету»

Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 
№ 1198-c

133 Галузеве машинобудування Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10236450 871388
Ямщиков Антон Володимирович 40870941 AP 24.06.2011 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

260,000

1


	394ca9deee29cd2f1363ed55505e73e4482f9c07c5b193a73b1f14a5fe8fad7e.pdf
	e43f583ae40904a158bca77079b7252e005de3dc8e835be26717a6316ac507de.pdf

	394ca9deee29cd2f1363ed55505e73e4482f9c07c5b193a73b1f14a5fe8fad7e.pdf
	e43f583ae40904a158bca77079b7252e005de3dc8e835be26717a6316ac507de.pdf
	e43f583ae40904a158bca77079b7252e005de3dc8e835be26717a6316ac507de.pdf
	e43f583ae40904a158bca77079b7252e005de3dc8e835be26717a6316ac507de.pdf
	e43f583ae40904a158bca77079b7252e005de3dc8e835be26717a6316ac507de.pdf
	e43f583ae40904a158bca77079b7252e005de3dc8e835be26717a6316ac507de.pdf
	e43f583ae40904a158bca77079b7252e005de3dc8e835be26717a6316ac507de.pdf
	e43f583ae40904a158bca77079b7252e005de3dc8e835be26717a6316ac507de.pdf
	e43f583ae40904a158bca77079b7252e005de3dc8e835be26717a6316ac507de.pdf
	e43f583ae40904a158bca77079b7252e005de3dc8e835be26717a6316ac507de.pdf
	e43f583ae40904a158bca77079b7252e005de3dc8e835be26717a6316ac507de.pdf


