


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1297-л

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5885764 Дерябова Марина Андріївна 50872709 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0020548 Облік і аудит 172,176

6079391 Свисенко Максим Олегович 50342333 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0102441; 0351661 Облік і аудит 184,314
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1297-л

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6666562 Тяпкін Максим Володимирович 50297757 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0066069; 0116797 Фінанси, банківська 
справа та страхування

155,754
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1297-л

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5728553 Бутенко Владислава Володимирівна 51308526 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0021870 Менеджмент 178,092

6638197 Пшеничний Алан Олексійович 50304304 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0007798 Менеджмент 150,552

6698466 Шаравара Катерина Михайлівна 50332763 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0011334 Менеджмент 160,344
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1297-л

075 Маркетинг Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6378672 Буйнова Олена Русланівна 50856474 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0089624 Маркетинг 173,298
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1297-л

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6330330 Жицький Денис Владленович 48010627 HP 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0242026 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

159,12

5674625 Здоровець Олександр Маркович 47134864 HK 01.07.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0215021 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

161,466

6306334 Нєкіпєлов Сергій Сергійович 51252404 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0223706 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

155,703

6578688 Чистобородова Вікторія Вікторівна 50172507 AP 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0037416 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

151,215
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1297-л

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5923601 Бескоморний Андрій Ігорович 50895849 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0135108 Інженерія програмного 
забезпечення

158,1

6384528 Дегтярьова Тетяна Вікторівна 48021413 HP 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0285826 Інженерія програмного 
забезпечення

153,408

5404361 Лиськов Юрій Юрійович 10261176 HP 22.06.1998 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0105430 Інженерія програмного 
забезпечення

171,564

6590567 Ляхов Євген Андрійович 45154627 HP 29.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0331549 Інженерія програмного 
забезпечення

149,736

6109325 Поповський Всеволод Станіславович 50859221 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0016021 Інженерія програмного 
забезпечення

159,63
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5436554 Шматок Марія Юріївна 50858907 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0013240 Інженерія програмного 
забезпечення

177,888
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1297-л

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5524464 Бондарь Богдан Сергійович 48007830 HP 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0259238 Комп'ютерні науки 161,976

6650560 Волошина Альона Ігорівна 50302441 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0338621 Комп'ютерні науки 156,468

6080044 Подрєз Андрій Вікторович 51308516 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0013341 Комп'ютерні науки 188,088
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1297-л

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6309868 Бараннік Сергій Володимирович 687482 ПT 21.06.1990 Диплом 
молодшого спеціаліста

0346325 Комп’ютерна 
інженерія

160,038

5670191 Каніболоцький Володимир Володимирович 50671649 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0078648 Комп’ютерна 
інженерія

165,546
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1297-л

125 Кібербезпека Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6211693 Айрапетова Ніна Сергіївна 51147451 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0246704 Кібербезпека 162,996
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1297-л

152 Метрологія та 
інформаційно-вимірювальна 

техніка
Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5958440 Старінцев Євгеній Володимирович 50869446 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0011843 Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна техніка

150,756
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1297-л

183 Технології захисту 
навколишнього середовища Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6537645 Криворучко Вікторія Олександрівна 50906779 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0103598 Технології захисту 
навколишнього 
середовища

151,464

6372488 Пазюра Катерина Євгеніївна 46167518 XA 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0128080 Технології захисту 
навколишнього 
середовища

123,114

5397569 Хавтура Дар`я Олегівна 50864350 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0024497 Технології захисту 
навколишнього 
середовища

139,882
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1297-л

184 Гірництво Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5772527 Вієнко Владислав Миколайович 50835515 AP 24.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0234639 Буріння 
розвідувальних та 
експлутаційних 
свердловин, 
Гірництво, 
Енергомеханічні 
комплекси гірничих 
підприємств, 
Збагачення корисних 
копалин, 
Маркшейдерська 
справа, Обробка 
ювелірного та 
декоративного 
каміння, Шахтне і 
підземне будівництво

145,968

13



6069111 Крят Іван Олександрович 40210568 HP 29.06.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Буріння 
розвідувальних та 
експлутаційних 
свердловин, 
Гірництво, 
Енергомеханічні 
комплекси гірничих 
підприємств, 
Збагачення корисних 
копалин, 
Маркшейдерська 
справа, Обробка 
ювелірного та 
декоративного 
каміння, Шахтне і 
підземне будівництво

146,332

6430463 Місяйло Олександр Юрійович 50670535 HK 02.07.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0032170 Буріння 
розвідувальних та 
експлутаційних 
свердловин, 
Гірництво, 
Енергомеханічні 
комплекси гірничих 
підприємств, 
Збагачення корисних 
копалин, 
Маркшейдерська 
справа, Обробка 
ювелірного та 
декоративного 
каміння, Шахтне і 
підземне будівництво

170,782

14



6081634 Руденко Дмитро Валентинович 001163 CI 20.06.1998 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Буріння 
розвідувальних та 
експлутаційних 
свердловин, 
Гірництво, 
Енергомеханічні 
комплекси гірничих 
підприємств, 
Збагачення корисних 
копалин, 
Маркшейдерська 
справа, Обробка 
ювелірного та 
декоративного 
каміння, Шахтне і 
підземне будівництво

157,517

5457534 Садовий Павло Ігорович 49576725 HP 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0166087; 0344884 Буріння 
розвідувальних та 
експлутаційних 
свердловин, 
Гірництво, 
Енергомеханічні 
комплекси гірничих 
підприємств, 
Збагачення корисних 
копалин, 
Маркшейдерська 
справа, Обробка 
ювелірного та 
декоративного 
каміння, Шахтне і 
підземне будівництво

148,361

15



5584989 Сергієнко Злата Володимирівна 50304231 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0014786 Буріння 
розвідувальних та 
експлутаційних 
свердловин, 
Гірництво, 
Енергомеханічні 
комплекси гірничих 
підприємств, 
Збагачення корисних 
копалин, 
Маркшейдерська 
справа, Обробка 
ювелірного та 
декоративного 
каміння, Шахтне і 
підземне будівництво

139,622
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1297-л

185 Нафтогазова інженерія та 
технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5754111 Жос Вячеслав Вікторович 49541801 HP 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0182344 Нафтогазова інженерія 
та технології

130,466

5996472 Пісчанський Рустам Романович 50856217 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0060228 Нафтогазова інженерія 
та технології

139,638
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"

Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 
№ 1297-л

242 Туризм Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5447245 Дзюба Віталіна Віталіївна 50858989 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0042260 Туризм 171,36

6599140 Радченко Катерина Сергіївна 50876776 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0246312 Туризм 171,156
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