
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 «ЗО» серпня 2021 року №429-С

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

політехніка" у 2021 році та рішення приймальної комісії від «ЗО» серпня 2021 року, 
протокол №47,

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.

Додаток: на 27 арк.

В.о. ректора
X ‘S

'ИНИИ

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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 8683488 945448 Зоська Яна Володимирівна 25650243 AP 25.06.2004 
Диплом магістра

корекційна освіта 191,250

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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10250069 949554 Мельник Олена Василівна 30487524 AP 30.06.2006 
Диплом спеціаліста

корекційна освіта 293,000

2 10250337 949554 Повєткіна Катерина Анатоліївна 45191372 AP 27.06.2013 
Диплом спеціаліста

корекційна освіта 347,000

3 10252259 949554 Сухина Марина Миколаївна 46502162 AP 30.06.2014 
Диплом спеціаліста

корекційна освіта 356,000

4 10249863 949554 Щупак Наталія Вікторівна 47823303 AP 05.01.2015 
Диплом магістра

корекційна освіта 328,000

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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10250586 949553 Арістова Вікторія Ігорівна 012916 C20 26.06.2020 
Диплом спеціаліста

фізичне виховання 330,000

2 10251117 949553 Власов Олександр Вікторович 45123923 HP 29.06.2013 
Диплом магістра

фізичне виховання 307,000

3 10250410 949553 Карпенко Олег Олегович 41249399 AP 30.06.2011 
Диплом спеціаліста

фізичне виховання 314,000

4 10250908 949553 Крамаренко Олександр Євгенович 011014 ЛA 01.03.1995 Диплом 
спеціаліста

фізичне виховання 281,000

5 10250901 949553 Мірошніченко Наталя Сергіївна 38548613 KB 18.06.2010 
Диплом спеціаліста

фізичне виховання 268,000

6 10251116 949553 Салєв Олексій Миколайович 32621996 HP 10.07.2007 
Диплом спеціаліста

фізичне виховання 270,000

3



7 10253477 949553 Сіроус Оксана Володимирівна 25931233 AP 29.12.2004 
Диплом спеціаліста

фізичне виховання 324,000

8 10250639 949553 Турчин Олег Володимирович 004756 KБ 23.06.1995 Диплом 
спеціаліста

фізичне виховання 260,000

4



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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10252866 949544
Білецька Олена Вікторівна 021995 ДCK 10.10.2001 

Диплом спеціаліста
управління 
персоналом та 
економіка праці

288,000

2 10253087 949544
Тігов Євгеній Григорович 44723555 AP 31.05.2013 

Диплом спеціаліста
управління 
персоналом та 
економіка праці

324,000

5



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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10251380 949551 Зуб Аліна Миколаївна 43687561 AP 05.06.2012 
Диплом магістра

психологія 342,000

2 10251432 949551 Концева Ольга Юріївна 25659440 AP 01.07.2004 
Диплом спеціаліста

психологія 290,000

3 10250261 949551 Літвін Ольга Костянтинівна 32734726 AP 29.06.2007 
Диплом спеціаліста

психологія 268,000

4 10251573 949551 Мішин Павло Олександрович 084797 C15 30.06.2015 
Диплом спеціаліста

психологія 337,000

5 10251363 949551 Сизоненко Анастасія Олександрівна 033871 M19 30.01.2019 
Диплом магістра

психологія 304,000

6 10251348 949551 Солтис Ліна Миколаївна 45757311 AP 27.06.2013 
Диплом магістра

психологія 384,000

6



7 10252348 949551 Тимофєєва Вікторія Дмитрівна 105500 ДCK 25.10.2006 
Диплом спеціаліста

психологія 314,000

8 10251504 949551 Чернов Віталій Володимирович 41827618 XA 10.10.2011 
Диплом спеціаліста

психологія 379,000

7



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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10252299 949561 Дєєва Валерія Вікторівна 41249880 AP 30.06.2011 
Диплом спеціаліста

облік і аудит 277,000

8



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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10252634 949568 Яковенко Оксана Євгенівна 17035729 AP 30.06.2001 
Диплом спеціаліста

фінансово-
економічна безпека

298,000

9



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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10253250 949546
Баршак Юрій Володимирович 28589348 AP 29.06.2006 

Диплом спеціаліста
менеджмент 
організацій і 
адміністрування

270,000

2 10253253 949546
Мєдвєдєв Богдан Геннадійович 41249750 AP 30.06.2011 

Диплом спеціаліста
менеджмент 
організацій і 
адміністрування

321,000

3 10253241 949546
Тимофіїв Григорій Юрійович 34474859 AP 30.06.2008 

Диплом спеціаліста
менеджмент 
організацій і 
адміністрування

316,000

10



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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10252254 949547 Богдан Юрій Миколайович 23450703 AP 30.06.2003 
Диплом спеціаліста

управління 
проектами

341,000

2 10252251 949547 Плинокос Дмитро Дмитрович 058675 C17 31.05.2017 
Диплом спеціаліста

управління 
проектами

244,000

3 10253139 949547 Пожуєва Тетяна Олександрівна 30230085 AP 29.06.2006 
Диплом магістра

управління 
проектами

369,000

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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 9966566 910691 Севастьянов Родіон Вікторович 13613353 AP 30.06.2000 
Диплом спеціаліста

управління 
проектами

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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10252028 949560 Крайнік Олена Миколаївна 27986841 AP 30.06.2005 
Диплом магістра

економіка 
підприємства

353,000
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 9724739 947003 Круглікова Валентина Володимирівна 003044 ДCKEK 20.10.1999 
Диплом спеціаліста

економіка 
підприємства

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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10252010 949563 Авер`янов Іван Сергійович 070160 C17 30.06.2017 
Диплом спеціаліста

2021р. - 
0081421

комп'ютерні системи 
та мережі

238,000
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10252298 950007

Аталикова Ксенія Володимирівна 43102201 AP 05.06.2012 
Диплом магістра

електромеханічне 
обладнання 
енергоємних 
виробництв

294,000
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10253508 950117

Петров Віталій Вікторович 34841626 AP 30.06.2008 
Диплом спеціаліста

електромеханічні 
системи 
автоматизації та 
електропривод

249,000

2 10253535 950117

Шевченко Григорій Валентинович 36927224 AP 23.06.2009 
Диплом спеціаліста

електромеханічні 
системи 
автоматизації та 
електропривод

254,000
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10252294 950006 Приходько Любов Василівна 43102216 AP 05.06.2012 
Диплом магістра

електричні машини і 
апарати

285,000

2 10253495 950006 Таран Ірина Валентинівна 30056692 AP 29.06.2006 
Диплом магістра

електричні машини і 
апарати

264,000
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10251929 949548 Кулівар Вячеслав Вячеславович 044818 M16 30.06.2016 
Диплом магістра

архітектура та 
містобудування

359,000

2 10251933 949548 Роєнко Оксана Миколаївна 47305928 HP 30.06.2014 
Диплом спеціаліста

архітектура та 
містобудування

273,000

3 10251922 949548 Скобенко Олександр Васильович 778518 ПB 11.06.1993 Диплом 
спеціаліста

архітектура та 
містобудування

344,000
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-С

192 Будівництво та цивільна 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 10251878 949549
Гарбар Віталій Якович 40050851 KB 23.03.2011 

Диплом магістра
промислове і 
цивільне 
будівництво

303,000

2 10251848 949549
Кравець Наталія Григорівна 47310882 AP 30.06.2014 

Диплом спеціаліста
промислове і 
цивільне 
будівництво

334,000

3 10251700 949549
Ходарєв Андрій Анатолійович 10482148 AP 26.06.1998 

Диплом спеціаліста
промислове і 
цивільне 
будівництво

271,000
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10251199 949552 Баштанник Лариса Анатоліївна 22994124 HP 25.06.2003 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 349,000

2 10252339 949552 Біла Вікторія Андріївна 38335515 KB 12.06.2010 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 292,000

3 10252344 949552 Веклич Віра Вячеславівна 10587319 AP 30.06.1998 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 300,000

4 10251118 949552 Власов Олександр Вікторович 45123923 HP 29.06.2013 
Диплом магістра

фізична реабілітація 331,000

5 10251126 949552 Грицаєв Андрій Сергійович 36964044 HP 06.07.2009 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 344,000

6 10251162 949552 Кликов Андрій Ігорович 37242422 AP 23.06.2009 
Диплом магістра

2021р. - 
0025444

фізична реабілітація 283,000
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7 10252236 949552 Крицький Віталій Сергійович 39458021 XA 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 325,000

8 10251134 949552 Макаренко Олена Віталіївна 14208460 HP 26.06.2000 
Диплом спеціаліста

2021р. - 
0115197

фізична реабілітація 263,000

9 10251212 949552 Мельник Ганна Віталіївна 173327 M18 31.12.2018 
Диплом магістра

2021р. - 
0116162

фізична реабілітація 339,000

10 10251145 949552 Нікітіна Ольга Юріївна 258413 KB 29.06.1984 Диплом 
спеціаліста

фізична реабілітація 285,000

11 10251115 949552 Салєв Олексій Миколайович 32621996 HP 10.07.2007 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 296,000

12 10251205 949552 Сніцар Євген Вікторович 007738 C16 29.02.2016 
Диплом спеціаліста

фізична реабілітація 352,000

13 10252262 949552 Янкайтус Аліна Борисівна 066363 M19 24.04.2019 
Диплом магістра

фізична реабілітація 353,000
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10252683 949540 Ляшова Олена Леонідівна 020326 M21 26.02.2021 
Диплом магістра

готельно-ресторанна 
справа

298,000

2 10253257 949540 Соболь Юлія Олександрівна 782963 Я 23.06.1975 Диплом 
спеціаліста

готельно-ресторанна 
справа

314,000

3 10253259 949540 Цуркан Валерія Вячеславівна 118223 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

готельно-ресторанна 
справа

323,000
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10253230 949541 Бірюк Ольга Миколаївна 34474374 AP 30.06.2008 
Диплом спеціаліста

туризмознавство 303,000

2 10252647 949541 Цвілий Сергій Миколайович 000646 ЛAKM 12.06.1998 
Диплом спеціаліста

туризмознавство 333,000
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10253223 949542 Маркович Анна Сергіївна 32517193 EH 30.06.2007 
Диплом спеціаліста

правоохоронна 
діяльність

350,000

2 10252304 949542 Скрипка Аліна Вікторівна 020169 C18 30.06.2018 
Диплом спеціаліста

правоохоронна 
діяльність

322,000
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-С

281 Публічне управління та 
адміністрування 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 10252245 950002 Третякова Мирослава Олександрівна 46911640 AP 20.06.2014 
Диплом спеціаліста

регіональне 
управління

285,000
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 429-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 10253488 949545 Єрмоленко Богдан Павлович 41249527 AP 30.06.2011 
Диплом спеціаліста

міжнародний бізнес 338,000

2 10253131 949545 Чечель Сергій Миколайович 27794150 AP 30.06.2005 
Диплом спеціаліста

міжнародний бізнес 338,000
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