


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 «02»  вересня 2021 року 
№ 460-C

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

англійська
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 9504464 932051

Вольвач Данило Володимирович 50512518 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0074791; 2018р. 
- 0074791; 
2021р. - 
0391906

германські мови та 
літератури 
(переклад включно)

183,906
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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 «02»  вересня 2021 року 
№ 460-C

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 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 9893799 882217

Самбор Сергій Олександрович 50166699 AP 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0249837; 2018р. 
- 0249837; 
2018р. - 
0249837

фінанси і кредит 143,718
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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 «02»  вересня 2021 року 
№ 460-C

125 Кібербезпека 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 9107640 854666

Терентьєва Анастасія Олександрівна 51919644 AP 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0156825; 2020р. 
- 0156825; 
2020р. - 
0156825

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, системи 
технічного захисту 
інформації, 
автоматизація її 
обробки

158,304

3



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

Форма № Н-1.03.2
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний університет 
"Запорізька політехніка"

Додаток до наказу від «02»  вересня 2021 року 
№ 460-C

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 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 9146382 824521

Хілько Максим Володимирович 52656116 AP 22.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0270807; 2021р. 
- 0270807; 
2021р. - 
0270807

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

120,207
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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 «02»  вересня 2021 року 
№ 460-C

172 Телекомунікації та радіотехніка 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 8950428 829696

Лавренов Ігор Володимирович 47967622 AP 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0362161; 2021р. 
- 0362161; 
2021р. - 
0362161

інтелектуальні 
технології 
мікросистемної 
радіоелектронної 
техніки, 
радіотехніка

117,045

6


	D:\download\chrome\2021\453_.pdf
	D:\download\chrome\2021\453.pdf
	D:\download\chrome\2021\454_.pdf
	D:\download\chrome\2021\454.pdf
	D:\download\chrome\2021\455_.pdf
	D:\download\chrome\2021\455.pdf
	D:\download\chrome\2021\456_.pdf
	D:\download\chrome\2021\456.pdf
	D:\download\chrome\2021\457_.pdf
	D:\download\chrome\2021\457.pdf
	D:\download\chrome\2021\458_.pdf
	D:\download\chrome\2021\458.pdf
	D:\download\chrome\2021\459_.pdf
	D:\download\chrome\2021\459.pdf
	D:\download\chrome\2021\460_.pdf
	D:\download\chrome\2021\460.pdf

