


               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Економіко-правничий 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «12»  серпня 2022 року 
№ 932-с

013 Початкова освіта Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10496620 107798
2

Дармограй Поліна Юріївна 53543057 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Початкова освіта 0,000

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Економіко-правничий 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «12»  серпня 2022 року 
№ 932-с

017 Фізична культура і спорт Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10505649 107799
7

875-8060960 53551284 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фізичне 
виховання

150,000

2 10602653 107799
7

Якушин Максим Олексійович 53544601 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фізичне 
виховання

158,000

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Економіко-правничий 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «12»  серпня 2022 року 
№ 932-с

071 Облік і оподаткування Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10498730 107803
8

875-8057601 53551772 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Бухгалтерський 
облік

0,000

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Економіко-правничий 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «12»  серпня 2022 року 
№ 932-с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10602565 107804
8

Бугаєнко Ярослав Артемович 53538467 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси і кредит 0,000

2 10502232 107804
8

Карпій Євгенія Романівна 53544070 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси і кредит 0,000

4



3 10542614 107804
8

Карпович Кароліна Олександрівна 53542584 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси і кредит 0,000

4 10608748 107804
8

Орехов Олексій Олексійович 53543350 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси і кредит 0,000

5 10613343 107804
8

Щербачук Станіслав Олегович 53265295 HP 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фінанси і кредит 0,000

5



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Економіко-правничий 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «12»  серпня 2022 року 
№ 932-с

231 Соціальна робота Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10511724 108316
5

Бабіч Катерина Анатоліївна 53538678 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Соціальна 
адвокація

0,000

2 10511006 108316
5

Іванищева Ангеліна Максимівна 53538652 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Соціальна 
адвокація

0,000

6



3 10567888 108316
5

Назаренко Сарміте Романівна 53549517 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Соціальна 
адвокація

0,000

4 10510670 108316
5

Олійник Неллі Іванівна 53542386 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Соціальна 
адвокація

0,000

5 10600535 108316
5

Погорілий Вадим Олександрович 53536688 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Соціальна 
адвокація

0,000

6 10498378 108316
5

Попова Дар`я Євгеніївна 53553212 AP 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Соціальна 
адвокація

0,000

7 10512256 108316
5

Сабо Дарина Олександрівна 53540133 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Соціальна 
адвокація

0,000

8 10562106 108316
5

Самбур Іванна Іванівна 53540536 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Соціальна 
адвокація

0,000

9 10532761 108316
5

Сєвальнєва Марія Олексіївна 53538548 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Соціальна 
адвокація

0,000

10 10575746 108316
5

875-8077354 53541763 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Соціальна 
адвокація

0,000

11 10636831 108316
5

Славнов Микита Андрійович 53541460 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Соціальна 
адвокація

0,000

12 10500606 108316
5

Тур Кіра В`ячеславівна 53538549 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Соціальна 
адвокація

0,000

13 10499495 108316
5

875-8057477 53544065 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Соціальна 
адвокація

0,000

14 10509252 108316
5

Хоній Вікторія Володимирівна 53268367 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Соціальна 
адвокація

0,000

7



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Економіко-правничий 
фаховий коледж 
Запорізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «12»  серпня 2022 року 
№ 932-с

242 Туризм Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10541388 107810
6

Василенко Карина Сергіївна 53534665 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Туристичне 
обслуговування

0,000

2 10497128 107810
6

Кухленко Микола Артемович 53541571 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Туристичне 
обслуговування

0,000

8



3 10528817 107810
6

Третинко Аліна Сергіївна 53542722 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Туристичне 
обслуговування

0,000

9


