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

Форма № Н-1.03.1
Національний університет "Запорізька політехніка" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ЗАПОРІЖЖЯ

(населений пункт)

від «06» серпня 2021 року №335-С

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Національний університет "Запорізька 

політехніка" у 2021 році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2021 року, 
протокол №37,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.

Додаток: на 8 арк.

В.о. ректора
х *2: ідпис)

Сергій ЯРИМБАШ 
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



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 Національний університет 
"Запорізька політехніка"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
№ 335-С

017 Фізична культура і спорт Державна 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 9239126 841268
Зінькевич Анастасія Петрівна 096246 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0081214; 2019р. 
- 0081214

фізичне виховання 126,250

2 10161060 841268
Легка Дар`я Олександрівна 096249 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0325289; 2020р. 
- 0325289

фізичне виховання 130,000
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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 Національний університет 
"Запорізька політехніка"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
№ 335-С

131 Прикладна механіка Державна 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 9296935 837166
Єрмак Олена Миколаївна 024925 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0333977; 2018р. 
- 0333977

технології 
машинобудування

131,000

2 10166850 837166
Патрабой Віталій Васильович 34293265 HP 01.07.2008 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0394237; 2021р. 
- 0394237

технології 
машинобудування

136,500
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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 Національний університет 
"Запорізька політехніка"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
№ 335-С

132 Матеріалознавство Державна 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 8842689 875943
Кондрак Світлана Григорівна 024930 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0390759; 2021р. 
- 0390759

прикладне 
матеріалознавство

138,750

2 8775694 875943
Корнійчук Денис Федорович 040435 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0001335; 2021р. 
- 0001335

прикладне 
матеріалознавство

138,500
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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 Національний університет 
"Запорізька політехніка"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
№ 335-С

133 Галузеве машинобудування Державна 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 9239468 852507
Авдимирець Ганна Сергіївна 024924 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0200091; 2019р. 
- 0200091

металорізальні 
верстати та системи

127,250

2 9241482 852507
Дубошина Вікторія Олегівна 075608 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0195429; 2018р. 
- 0195429

металорізальні 
верстати та системи

120,500

3 9694057 852507
Козик Ігор Дмитрович 075636 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0335807; 2019р. 
- 0335807

металорізальні 
верстати та системи

130,000

4 10185460 852507
Лебедєва Вікторія Олегівна 039467 E19 01.07.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0374243; 2021р. 
- 0374243

металорізальні 
верстати та системи

137,250
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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 Національний університет 
"Запорізька політехніка"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
№ 335-С

133 Галузеве машинобудування Державна 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 9081812 850400
Корнієнко Дар`я Олегівна 075648 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0335948; 2019р. 
- 0335948

двигуни 
внутрішнього 
згорання

128,250

2 9572344 850400
Смола Дмитро Миколайович 45193358 AP 27.06.2013 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0394107; 2021р. 
- 0394107

двигуни 
внутрішнього 
згорання

133,750
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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 Національний університет 
"Запорізька політехніка"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
№ 335-С

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна 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 9885022 846812
Галушка Андрій Олегович 46425282 AP 27.06.2014 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0390893; 2021р. 
- 0390893

електротехнічні 
системи 
електроспоживання

128,750
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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 Національний університет 
"Запорізька політехніка"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
№ 335-С

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна 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 9817690 847279
Гугняєв Кирил Петрович 073133 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0210009; 2021р. 
- 0391474

електричні машини і 
апарати

112,750
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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 Національний університет 
"Запорізька політехніка"

Додаток до наказу від «06»  серпня 2021 року 
№ 335-С

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна 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 9358874 837371
Горлов Владислав Віталійович 095378 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0283641; 2019р. 
- 0283641

промислове і 
цивільне 
будівництво

152,250
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