
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 «09» серпня 2021 року №33 7-С

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

політехніка" у 2021 році та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2021 року, 
протокол№38,

НАКАЗУЮ:

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

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 337-С

016 Спеціальна освіта/016.01 Логопедія 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 9294250 885126

Лопатіна Катерина Сергіївна 50913593 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0094232; 2019р. 
- 0100005; 
2019р. - 
0100005

корекційна освіта 154,530

2 9215885 885126

Швець Ганна Миколаївна 49911089 HP 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0390599; 2021р. 
- 0390599; 
2021р. - 
0390599

корекційна освіта 178,296
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний університет 
"Запорізька політехніка"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 337-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 8860746 824521

Дружин Михайло Михайлович 52621943 AP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0056970; 2021р. 
- 0056970; 
2021р. - 
0056970

електричні машини і 
апарати, електричні 
та електронні 
апарати, 
електромеханічне 
обладнання 
енергоємних 
виробництв, 
електромеханічні 
системи 
автоматизації та 
електропривод, 
електротехнічні 
системи 
електроспоживання, 
енергетичний 
менеджмент

133,223
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2 8919223 824521

Дубровський Володимир Володимирович 24854887 AP 30.06.2004 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0091546; 2021р. 
- 0091546; 
2018р. - 
0337655

електричні машини і 
апарати, електричні 
та електронні 
апарати, 
електромеханічне 
обладнання 
енергоємних 
виробництв, 
електромеханічні 
системи 
автоматизації та 
електропривод, 
електротехнічні 
системи 
електроспоживання, 
енергетичний 
менеджмент

129,998

3 9222170 824521

Сосюра Віталій Олексійович 47965072 AP 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0167056; 2021р. 
- 0167056; 
2021р. - 
0167056

електричні машини і 
апарати, електричні 
та електронні 
апарати, 
електромеханічне 
обладнання 
енергоємних 
виробництв, 
електромеханічні 
системи 
автоматизації та 
електропривод, 
електротехнічні 
системи 
електроспоживання, 
енергетичний 
менеджмент

149,974
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4 9277363 824521

Теплухіна Ірина Олександрівна 33888671 AP 30.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0040641; 2021р. 
- 0040641; 
2021р. - 
0040641

електричні машини і 
апарати, електричні 
та електронні 
апарати, 
електромеханічне 
обладнання 
енергоємних 
виробництв, 
електромеханічні 
системи 
автоматизації та 
електропривод, 
електротехнічні 
системи 
електроспоживання, 
енергетичний 
менеджмент

144,408
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 337-С

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті 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 9434302 811445

Сумець Олександр Євгенійович 46167177 XA 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2020р. - 
0011067; 2020р. 
- 0011067; 
2020р. - 
0011067

організація 
перевезень і 
логістичне 
управління на 
автомобільному 
транспорті

150,598
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