
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 «18» серпня 2021 року №362-С

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

політехніка" у 2021 році та рішення приймальної комісії від« 18» серпня 2021 року, 
протокол №43,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб 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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

016 Спеціальна освіта/016.01 Логопедія Державна Магістр 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 8692406 945448 Абрамова Наталія Ігорівна 39981826 AP 15.03.2011 
Диплом спеціаліста

корекційна освіта 166,500

2 8676259 945448 Бондаренко Анжеліка Юріївна 686297 ЦB 22.09.1993 Диплом 
спеціаліста

2021р. - 
0000314

корекційна освіта 155,000

3 8692633 945448 Епанова Світлана Йосипівна 000249 M16 05.01.2016 
Диплом магістра

корекційна освіта 183,500

4 8692811 945448 Залановська Леся Ігорівна 35347339 XE 25.07.2008 
Диплом спеціаліста

корекційна освіта 179,750

5 9610350 945448 Камінська Вікторія Анатоліївна 16284983 AP 30.06.2001 
Диплом спеціаліста

корекційна освіта 163,250

6 8682084 945448 Колімбровська Марія Василівна 005030 ЛA 28.06.1996 Диплом 
спеціаліста

корекційна освіта 180,750

1



7 9627819 945448 Костян Катерина Іллівна 23448630 AP 30.06.2003 
Диплом магістра

корекційна освіта 167,750

8 8683523 945448 Лісова Інна Іванівна 812897 УB 30.06.1992 Диплом 
спеціаліста

корекційна освіта 142,250

9 8692718 945448 Масловська Наталя Леонідівна 34432746 XE 20.06.2008 
Диплом магістра

корекційна освіта 191,750

10 8682563 945448 Московкіна Катерина Миколаївна 045899 C17 30.06.2017 
Диплом спеціаліста

корекційна освіта 158,500

11 9964292 945448 Науменко Юлія Михайлівна 21032797 HP 03.07.2002 
Диплом спеціаліста

корекційна освіта 147,250

12 10142560 945448 Новікова Вероніка Юріївна 41427765 AP 30.06.2011 
Диплом магістра

корекційна освіта 179,250

13 8692418 945448 Піпіч Олеся Валеріївна 008460 M15 30.06.2015 
Диплом магістра

корекційна освіта 157,250

14 8682819 945448 Потапова Ольга Олександрівна 25476736 AP 30.06.2004 
Диплом спеціаліста

корекційна освіта 178,500

15 8682532 945448 Сулій Катерина Юріївна 47402171 AP 27.06.2014 
Диплом магістра

корекційна освіта 156,000

16 8692659 945448 Танцура Анна Сергіївна 054199 C17 31.05.2017 
Диплом спеціаліста

корекційна освіта 159,750

17 8692427 945448 Хасанова Яна Олегівна 43780807 HP 29.05.2012 
Диплом спеціаліста

корекційна освіта 189,250

18 8692988 945448 Шепеленко Олена Олегівна 22791088 KB 30.06.2003 
Диплом спеціаліста

корекційна освіта 149,750

19 8693033 945448 Шершньова Тетяна Іванівна 37659793 HP 27.02.2010 
Диплом магістра

корекційна освіта 137,500

2



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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

017 Фізична культура і спорт Державна Магістр 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 8675286 945443 Кубатко Юрій Миколайович 39509947 AP 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

фізичне виховання 132,250

2 8675221 945443 Латай Максим Юрійович 020331 M21 26.02.2021 
Диплом магістра

фізичне виховання 136,500

3 8675194 945443 Саєнко Юрій Віталійович 29867432 HP 30.06.2006 
Диплом спеціаліста

фізичне виховання 146,000

4 8675310 945443 Самсика Сергій Сергійович 042518 M19 27.02.2019 
Диплом магістра

фізичне виховання 151,500
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

022 Дизайн Державна Магістр 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 8659721 945329 Кілярова Марія Володимирівна 015021 M19 31.01.2019 
Диплом магістра

дизайн 169,250
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

035 Філологія/035.041 германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

англійська
Державна Магістр 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 8650235 910141
Василевський Володимир Валентинович 41915538 AP 30.12.2011 

Диплом магістра
германські мови та 
літератури 
(переклад включно)

326,000

2 8650305 910141
Чуприна Анжеліка Валер`янівна 025373 C16 31.05.2016 

Диплом спеціаліста
германські мови та 
літератури 
(переклад включно)

287,000
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

051 Економіка Державна Магістр 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 10160219 911068
Матвієнко Валерія Валеріївна 023876 M19 31.01.2019 

Диплом магістра
управління 
персоналом та 
економіка праці

247,000

2 8674702 911068
Субботіна Тетяна Анатоліївна 36677278 AP 30.06.2009 

Диплом спеціаліста
управління 
персоналом та 
економіка праці

257,000
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

052 Політологія Державна Магістр 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 8661580 831506 Плотнікова Ксенія Юріївна 021816 M15 30.05.2015 
Диплом магістра

політологія 272,000
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

053 Психологія Державна Магістр 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 8664388 871075 Бабенко Катерина Миколаївна 000414 ЛБBE 22.06.1995 
Диплом спеціаліста

психологія 384,000

2 8664233 871075 Єрохіна Ольга Вікторівна 005312 ЛABE 30.06.1997 
Диплом спеціаліста

психологія 367,000

3 8663977 871075 Жовнер Оксана Володимирівна 24131255 AP 30.06.2004 
Диплом спеціаліста

психологія 307,000

4 9964881 871075 Колодяжна Ірина Вікторівна 37757592 XA 03.03.2010 
Диплом спеціаліста

психологія 375,000

5 8673872 871075 Лубенець Юлія Миколаївна 020314 M21 26.02.2021 
Диплом магістра

психологія 288,000

6 9964542 871075 Мишокоп Євгенія Вікторівна 43808534 XA 30.06.2012 
Диплом спеціаліста

психологія 330,000

8



7 8679694 871075 Мяло Євген Євгенович 0003942 BДO 05.01.2021 
Диплом магістра

психологія 295,000

8 8666073 871075 Огилько Анна Павлівна 001873 M18 14.01.2018 
Диплом магістра

психологія 371,000

9 10141923 871075 Полякова Катерина Володимирівна 000521 M17 05.01.2017 
Диплом магістра

психологія 357,000

10 8673718 871075 Руденко Яна Юріївна 000961 M17 05.01.2017 
Диплом магістра

психологія 335,000

11 8665823 871075 Серга Тетяна Олексіївна 13943688 AP 30.06.2000 
Диплом спеціаліста

психологія 360,000

12 8666035 871075 Цуркан Ірина Миколаївна 000674 ЛO 28.06.1995 Диплом 
спеціаліста

психологія 377,000
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

071 Облік і оподаткування Державна Магістр 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 8609405 880062 Міщенко Юлія Олександрівна 009836 M20 18.01.2020 
Диплом магістра

облік і аудит 313,000
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Магістр 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 8609492 878831 Федорець Владислав Миколайович 020685 M21 26.02.2021 
Диплом магістра

фінанси і кредит 264,000

11



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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

073 Менеджмент Державна Магістр 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 9964751 878830
Костенко Маргарита Віталіївна 41158593 AP 30.06.2011 

Диплом магістра
менеджмент 
організацій і 
адміністрування

265,000

2 8652236 878830
Костенко Сергій Юрійович 25662239 AP 01.07.2004 

Диплом магістра
менеджмент 
організацій і 
адміністрування

268,000

12



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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Магістр 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 10141745 947622

Полякова Катерина Володимирівна 000521 M17 05.01.2017 
Диплом магістра

економіка та 
організація 
електронної торгівлі 
та біржової 
діяльності

323,000

13



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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Магістр 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 8674630 945439

Тарасенко Віта Василівна 003238 ЛP 28.06.1995 Диплом 
спеціаліста

економіка та 
організація 
електронної торгівлі 
та біржової 
діяльності

137,750

14



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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр 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 9906152 945080 Костюк Валентина Григорівна 11580377 AP 30.06.1999 
Диплом спеціаліста

комп'ютерні системи 
та мережі

120,500

15



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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

131 Прикладна механіка Державна Магістр 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 8659427 945328

Бородін Олександр Анатолійович 000765 C19 22.01.2019 
Диплом спеціаліста

відновлення та 
підвищення 
зносостійкості 
деталей і 
конструкцій

126,000

16



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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

132 Матеріалознавство Державна Магістр 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 8659282 945326 Трофімова Марина Олександрівна 39510150 AP 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

прикладне 
матеріалознавство

125,250

17



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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Державна Магістр 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 8599375 945050
Фесенко Олександр Євгенович 43545684 AP 31.05.2012 

Диплом спеціаліста
авіаційні двигуни та 
енергетичні 
установки

147,500

18



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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Магістр 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 8658489 910149
Герасимчук Михайло Андрійович 019918 M21 26.02.2021 

Диплом магістра
електротехнічні 
системи 
електроспоживання

296,000

2 8657919 910149
Толстов Дмитро Вадимович 088179 M19 30.06.2019 

Диплом магістра
електротехнічні 
системи 
електроспоживання

275,000

19



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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Магістр 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 8658037 910176 Назаренко Ірина Анатоліївна 24034418 AP 29.06.2004 
Диплом спеціаліста

електричні та 
електронні апарати

271,000

2 8658114 910176 Чабан Тарас Михайлович 001231 C21 21.04.2021 
Диплом спеціаліста

електричні та 
електронні апарати

283,000

20



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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Магістр 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 10133614 947606 Рябушко Дмитро Володимирович 17009002 MB 18.06.2011 
Диплом спеціаліста

електричні машини і 
апарати

274,000
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Магістр 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 8658781 911017 Рябченко Олександр Олександрович 43405715 AP 04.06.2012 
Диплом спеціаліста

енергетичний 
менеджмент

258,000
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Магістр 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 8657823 945317

Сенкевич Валентин Геннадійович 032626 M17 28.02.2017 
Диплом магістра

електромеханічне 
обладнання 
енергоємних 
виробництв

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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка Державна Магістр 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 8604421 945091
Луценко Юлія Ігорівна 025472 M18 31.01.2018 

Диплом магістра
якість, 
стандартизація та 
сертифікація

141,250
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

172 Телекомунікації та радіотехніка Державна Магістр 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 8608696 945116 Павловський Сергій Валерійович 026060 C16 31.05.2016 
Диплом спеціаліста

радіотехніка 158,500
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

172 Телекомунікації та радіотехніка Державна Магістр 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 8608437 945094 Плюхін Олександр Вікторович 040850 C15 30.05.2015 
Диплом спеціаліста

інформаційні мережі 
зв’язку

177,500
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

191 Архітектура та містобудування Державна Магістр 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 8657055 910702 Губіч Вікторія Ігорівна 47623978 HP 30.06.2014 
Диплом спеціаліста

архітектура та 
містобудування

262,000

2 8657165 910702 Ічетовкін Артем Олександрович 024301 M20 31.01.2020 
Диплом магістра

архітектура та 
містобудування

303,000

3 8656975 910702 Максимович Ростислав Владиславович 43098149 AP 05.06.2012 
Диплом спеціаліста

архітектура та 
містобудування

303,000

4 8656580 910702 Серебровський Сергій Сергійович 21590621 AP 25.06.2003 
Диплом спеціаліста

архітектура та 
містобудування

334,000
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

227 Фізична терапія, ерготерапія/227.01 
Фізична терапія Державна Магістр 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 8679977 910872 Бобков Роман Федорович 053922 C16 29.06.2016 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 295,000

2 8675581 910872 Бондар Юлія Василівна 143517 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

фізична реабілітація 368,000

3 8676178 910872 Бондаренко Анжеліка Юріївна 686297 ЦB 22.09.1993 Диплом 
спеціаліста

2021р. - 
0000314

фізична реабілітація 264,000

4 8675859 910872 Вєтренко Валерій Анатолійович 041876 MB-I 07.06.1989 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 295,000

5 8679987 910872 Галстян Артур Вачаганович 46911115 AP 20.06.2014 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 393,000

6 8676660 910872 Гудим Дмитро Юрійович 47236773 HP 26.06.2014 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 282,000
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7 8681933 910872 Дикий Дмитро Сергійович 143520 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

фізична реабілітація 350,000

8 8675880 910872 Іванов Богдан Юрійович 043651 M19 28.02.2019 
Диплом магістра

фізична реабілітація 334,000

9 8680012 910872 Канигіна Світлана Миколаївна 11586039 AP 25.06.1999 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 374,000

10 8676715 910872 Книш Наталія Михайлівна 28098506 AP 03.07.2005 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 308,000

11 8676484 910872 Кожем`яка Максим Олександрович 23035841 AP 25.06.2003 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 361,000

12 9988104 910872 Купріянов Борис Миколайович 30045058 EP 30.06.2006 
Диплом спеціаліста

2021р. - 
0021722

фізична реабілітація 310,000

13 8675530 910872 Лоза Віталій Вікторович 21399158 HP 28.02.2003 
Диплом магістра

фізична реабілітація 358,000

14 8680534 910872 Лукашенко Ланна Віталіївна 15235799 HK 21.06.2001 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 382,000

15 9722717 910872 Маліновська Ірина Юріївна 28217635 KB 16.09.2005 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 330,000

16 8676148 910872 Полякова Катерина 0777944 A 30.06.2011 Диплом 
спеціаліста

фізична реабілітація 345,000

17 8676572 910872 Пузік Світлана Григорівна 41637531 AP 24.06.2011 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 382,000

18 8676313 910872 Пчелінцева Лілія Юріївна 015782 M20 24.01.2020 
Диплом магістра

фізична реабілітація 346,000

19 8676593 910872 Рибалко Тетяна Петрівна 000387 ЛBHX 24.06.1998 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 373,000

20 8676605 910872 Сазанова Інна Олексіївна 950203 MB 30.06.1986 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 349,000

21 8675451 910872 Селіванова Інна Володимирівна 38470871 AP 25.06.2010 
Диплом магістра

фізична реабілітація 251,000

22 8681869 910872 Смолярова Марина Леонідівна 30389204 AP 29.06.2006 
Диплом магістра

фізична реабілітація 316,000

23 8676637 910872 Сухорущенко Олександр Олександрович 167296 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

фізична реабілітація 388,000

24 8676120 910872 Товстоп`ят Сергій Григорович 23416401 EP 27.06.2003 
Диплом магістра

фізична реабілітація 354,000
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25 8676625 910872 Черепок Олександр Олексійович 900338 KM 25.06.1996 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 366,000
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

241 Готельно-ресторанна справа Державна Магістр 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 8674134 876673 Булатов Сергій Вікторович 35246711 AP 30.06.2008 
Диплом магістра

готельно-ресторанна 
справа

305,000

2 8674243 876673 Гогунська Катерина Андріївна 040612 M19 04.02.2019 
Диплом магістра

готельно-ресторанна 
справа

249,000

3 8674226 876673 Гресь-Євреінова Світлана Володимирівна 059377 C17 31.05.2017 
Диплом спеціаліста

готельно-ресторанна 
справа

346,000

4 8674116 876673 Зайцева Валентина Миколаївна 40034509 AP 15.03.2011 
Диплом магістра

готельно-ресторанна 
справа

334,000

5 8674209 876673 Мамотенко Дар`я Юріївна 059427 C17 31.05.2017 
Диплом спеціаліста

готельно-ресторанна 
справа

335,000

6 8674079 876673 Пікуліна Олена Вікторівна 37423562 HP 13.06.2009 
Диплом магістра

готельно-ресторанна 
справа

333,000
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7 8674121 876673 Шелеметьєва Тетяна Вячеславівна 059471 C17 31.05.2017 
Диплом спеціаліста

готельно-ресторанна 
справа

352,000

8 8674171 876673 Шморгуненко Євгенія Олександрівна 27541235 AP 30.06.2005 
Диплом спеціаліста

готельно-ресторанна 
справа

330,000

32



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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

242 Туризм Державна Магістр 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 8674330 910822 Марценюк Лариса Володимирівна 014963 MБHX 12.06.2000 
Диплом спеціаліста

туризмознавство 346,000

2 8674349 910822 Чаркіна Тетяна Юріївна 29994841 HP 10.06.2006 
Диплом спеціаліста

туризмознавство 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 Національний університет 
"Запорізька політехніка"

Додаток до наказу від «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

262 Правоохоронна діяльність Державна Магістр 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 10127858 945335 Баранов Роман Олександрович 85001249 MB 13.02.2004 
Диплом спеціаліста

правоохоронна 
діяльність

147,250

2 8660993 945335 Ляшенко Дмитро Михайлович 004050 MAHX 15.06.2001 
Диплом спеціаліста

правоохоронна 
діяльність

142,500

3 8661376 945335 Перец Дар`я Романівна 020503 M21 26.02.2021 
Диплом магістра

правоохоронна 
діяльність

137,000
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Магістр 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 9749686 947057

Майборода Екатерина Васильевна 41823101 AP 14.10.2011 
Диплом магістра

транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

265,000
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Магістр 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 8596938 910183

Волков Дмитро Вікторович 006772 M19 19.01.2019 
Диплом магістра

транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

282,000
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 362-С

292 Міжнародні економічні відносини Державна Магістр 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 8650107 945273 Коптєв Олександр Сергійович 21351743 HP 30.12.2002 
Диплом магістра

міжнародний бізнес 133,750
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