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

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  "Токмацький  механічний 

(найменування закладу освіти)

 фаховий  коледж  Національного  університету  "Запорізька  політехніка" 

НАКАЗ
ЗАПОРІЖЖЯ
(населений пункт)

від «29» липня 2022 року №57-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
"Токмацький механічний фаховий коледж Національного університету "Запорізька 
політехніка" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «29» липня 2022 року, 
протокол №10,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 8 арк.

Виконуючий обов’язки 
директора Володимир ГАНУС

(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               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 

"Токмацький 
механічний фаховий 
коледж Національного 

університету 
"Запорізька політехніка"

Додаток до наказу від «29»  липня 2022 року 
№ 57-С

133 Галузеве машинобудування Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10405739 102327
9

786-7967248 53551258 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво, 
сервісне 
обслуговування 
та експлуатація 
двигунів 
внутрішнього 
згоряння

175,000

1



2 10411086 102327
9

786-7972034 53551281 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво, 
сервісне 
обслуговування 
та експлуатація 
двигунів 
внутрішнього 
згоряння

200,000

3 10411561 102327
9

786-7972685 53551385 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво, 
сервісне 
обслуговування 
та експлуатація 
двигунів 
внутрішнього 
згоряння

197,000

4 10398548 102327
9

786-7961126 53551285 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво, 
сервісне 
обслуговування 
та експлуатація 
двигунів 
внутрішнього 
згоряння

136,000

5 10429675 102327
9

Коробов Олександр Олександрович 52638322 AP 10.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво, 
сервісне 
обслуговування 
та експлуатація 
двигунів 
внутрішнього 
згоряння

185,000

6 10411233 102327
9

786-7972289 53547934 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво, 
сервісне 
обслуговування 
та експлуатація 
двигунів 
внутрішнього 
згоряння

125,000

2



7 10410978 102327
9

786-7971881 53551150 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво, 
сервісне 
обслуговування 
та експлуатація 
двигунів 
внутрішнього 
згоряння

140,000

8 10397262 102327
9

786-7960485 53551306 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво, 
сервісне 
обслуговування 
та експлуатація 
двигунів 
внутрішнього 
згоряння

196,000

9 10407930 102327
9

786-7968572 53551302 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво, 
сервісне 
обслуговування 
та експлуатація 
двигунів 
внутрішнього 
згоряння

187,000

10 10406193 102327
9

786-7967415 53551226 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво, 
сервісне 
обслуговування 
та експлуатація 
двигунів 
внутрішнього 
згоряння

120,000

11 10410708 102327
9

786-7971626 53551097 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво, 
сервісне 
обслуговування 
та експлуатація 
двигунів 
внутрішнього 
згоряння

186,000

3



12 10397113 102327
9

786-7960747 53551257 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Виробництво, 
сервісне 
обслуговування 
та експлуатація 
двигунів 
внутрішнього 
згоряння

121,000

4



               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 

"Токмацький 
механічний фаховий 
коледж Національного 

університету 
"Запорізька політехніка"

Додаток до наказу від «29»  липня 2022 року 
№ 57-С

133 Галузеве машинобудування Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10411342 102328
3

786-7972430 53551330 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

126,000

2 10407272 102328
3

786-7968103 53551110 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

195,000

5



3 10439260 102328
3

786-7982660 53551324 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

123,000

4 10438759 102328
3

786-7992047 53547905 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

130,000

5 10395121 102328
3

786-7959324 53551358 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

198,000

6 10410819 102328
3

786-7966348 53551365 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

132,000

7 10406581 102328
3

786-7967629 53551186 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

122,000

8 10410574 102328
3

786-7971442 53551384 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

192,000

9 10396030 102328
3

786-7959662 53551196 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

170,000

10 10395236 102328
3

786-7959366 53551254 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

120,000

11 10411389 102328
3

786-7972515 53548789 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

135,000

6



12 10396631 102328
3

786-7959716 53551152 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
технології в 
машинобудуванн
і

190,000

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 

"Токмацький 
механічний фаховий 
коледж Національного 

університету 
"Запорізька політехніка"

Додаток до наказу від «29»  липня 2022 року 
№ 57-С

136 Металургія Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10386285 102328
7

786-7951986 53551329 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Обробка металів 
тиском

135,000

8


