
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 «26» серпня 2021 року №384-С

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

політехніка" у 2021 році та рішення приймальної комісії від «25» серпня 2021 року, 
протокол №45,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згі дно з 
додатком.

Додаток: на 3 арк.

В.о. ректора
s X
♦ X

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 «26»  серпня 2021 року 
№ 384-С

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна 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 9970648 946895
Лукомський Олександр Андрійович 033968 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0086252; 2018р. 
- 0086252

автоматизація, 
мехатроніка та 
робототехніка

138,250

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 Національний університет 
"Запорізька політехніка"

Додаток до наказу від «26»  серпня 2021 року 
№ 384-С

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна 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 9119783 946023
Гіза Руслан Сергійович 095375 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0283495; 2019р. 
- 0283495

промислове і 
цивільне 
будівництво

145,250

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 «26»  серпня 2021 року 
№ 384-С

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна 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 9966101 946874

Щербаха Сергій Васильович 069826 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0319751; 2021р. 
- 0389890

організація 
перевезень і 
логістичне 
управління на 
залізничному 
транспорті

118,500

3


