


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 «20»  серпня 2021 року 
№ 1227-с

136 Металургія 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10236774 908842
Мотайло Данило Юрійович 52623809 AP 10.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво сталі і 
феросплавів

347,000
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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 «20»  серпня 2021 року 
№ 1227-с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10241651 908833
Софієнко Андрій Сергійович 52619766 AP 11.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

321,000

2 10244377 908833
Фролов Артем Миколайович 52639828 AP 10.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

355,000
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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 «20»  серпня 2021 року 
№ 1227-с

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10247940 908932

Круглік Денис Денисович 52616712 AP 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

361,000
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