


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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

033 Філософія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6092712 Каюн Артем Євгенович 51004710 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0150309 Філософія 125,664

5763478 Старцев Олег Ростиславович 50872121 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0090149 Філософія 125,256
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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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

035 Філологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6184687 Заскалько Вікторія Вікторівна 50295900 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0010962 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

180,744

5376057 Кузьменко Анастасія Романівна 47399417 HP 30.06.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0250377 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

139,026
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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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

035 Філологія/035.01 
українська мова та література Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

6693999 Василевич Ганна Ігорівна 45876396 HP 01.11.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0339991 Українська мова та 
література

127,398

5798110 Романьков Максим Євгенійович 42018394 AH 30.01.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0105839 Українська мова та 
література

137,19
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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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

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

англійська

Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5449505 Афанасьєва Катерина Артемівна 50868465 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0098697 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

170,34

5624510 Дудник Ольга Олександрівна 27715509 HP 30.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0206811 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

138,21

5990304 Захаркіна Оксана Сергіївна 49905450 HP 30.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0341524 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

160,548

6120902 Щербань Вероніка Ігорівна 50869408 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0011446 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

164,22
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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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5402321 Богачук Діана Євгенівна 50297623 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0048152; 0073107 Облік і аудит 122,91
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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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6119840 Етерія Надія Гуріелівна 44297560 HP 01.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0088083 Облік і аудит 153,357
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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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

6668545 Фролова Ліна Олександрівна 50335703 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0141367 Фінанси, банківська 
справа та страхування

149,022
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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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5392087 Вощук Катерина Володимирівна 49616752 AP 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0331398 Менеджмент 139,077

6457767 Петроченкова Карина Сергіївна 50327665 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0192440 Менеджмент 129,489

5492182 Чайка Аліна Ігорівна 50859374 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0013922 Менеджмент 124,797
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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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6125858 Лаврентьєва Влада Олександрівна 50332002 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0194913 Менеджмент 148,359

5729305 Наумова Єлизавета Андріївна 50872132 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0090018 Менеджмент 147,441

5875590 Чебанко Катерина Сергіївна 51328122 HP 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0244808 Менеджмент 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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

075 Маркетинг Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5698141 Чернявський Роман Дмитрович 50306414 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0059017 Маркетинг 156,06
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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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

6654195 Зібарев Станіслав Володимирович 42845694 HP 04.06.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0354108 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

121,074

6289537 Приступа Анна Антонівна 49574440 HP 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0208679 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

128,724
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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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

6477665 Комова Карина Олександрівна 50864024 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0016957 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

147,951
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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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

081 Право Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5867505 Бондарчук Юлія Василівна 50306851 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0070174 Право 134,028

6481008 Горяна Дар`я Олександрівна 50856036 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0029140 Право 134,028

5904784 Корявець Євген Олегович 50580402 HP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0061747 Право 164,118

5887526 Пайос Владислава Сергіївна 50864511 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0016716 Право 155,04

5638032 Рубан Олександр Сергійович 51328171 HP 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0242661 Право 132,702

13



5679073 Шнирьов Артем Сергійович 50490029 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0113479 Право 150,45

14



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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

081 Право Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6335563 Єгорова Катерина Євгенівна 50869406 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0011879 Право 191,25

6244487 Ляшевська Анастасія Олексіївна 50295898 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0011923 Право 160,446

6222355 Науменко Андрій Юрійович 50455997 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0023612; 0117449 Право 176,97

15



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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

091 Біологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6125422 Саксонська Мілєна Костянтинівна 50424472 TA 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0055983 Біологія 143,783

16



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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6393318 Бочелюк Діана Віталіївна 50869643 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0013721 Екологія 141,219

6774227 Грекова Ксенія Олександрівна 50864421 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0017824 Екологія 141,423

17



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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6689727 Шестак Артем Дмитрович 50299439 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0019509 Екологія 139,689

18



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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6185339 Коцюба Володимир Валерійович 50902081 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0034880 Комп'ютерні науки 154,326

19



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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6249541 Грищенко Данило Олександрович 51006827 HP 24.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0327473 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

131,886

20



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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

184 Гірництво Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6550163 Копитов Олександр Андрійович 51038611 HK 01.04.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0112118 Буріння 
розвідувальних та 
експлутаційних 
свердловин, 
Гірництво, 
Енергомеханічні 
комплекси гірничих 
підприємств, 
Збагачення корисних 
копалин, 
Маркшейдерська 
справа, Обробка 
ювелірного та 
декоративного 
каміння, Шахтне і 
підземне будівництво

118,371

21



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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

184 Гірництво Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5712354 Крєпак Сергій Русланович 51002791 HP 09.04.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0339094 Буріння 
розвідувальних та 
експлутаційних 
свердловин, 
Гірництво, 
Енергомеханічні 
комплекси гірничих 
підприємств, 
Збагачення корисних 
копалин, 
Маркшейдерська 
справа, Обробка 
ювелірного та 
декоративного 
каміння, Шахтне і 
підземне будівництво

119,034

22



6320973 Рибка Сергій Юрійович 12532340 XA 30.06.2000 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0352375 Буріння 
розвідувальних та 
експлутаційних 
свердловин, 
Гірництво, 
Енергомеханічні 
комплекси гірничих 
підприємств, 
Збагачення корисних 
копалин, 
Маркшейдерська 
справа, Обробка 
ювелірного та 
декоративного 
каміння, Шахтне і 
підземне будівництво

142,494

23



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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5774436 Копилов Костянтин Володимирович 48006692 HP 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0264472 Геодезія та 
землеустрій

157,517

24



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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

242 Туризм Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5599514 Болотських Анастасія Олександрівна 50718811 AP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0173068 Туризм 138,618

25



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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

263 Цивільна безпека Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6581489 Кравченко Анастасія Павлівна 50306806 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0058066 Цивільна безпека 129,642

26



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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6153242 Заплюсвічка Олексій Леонідович 47852236 TA 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автомобільний 
транспорт

141,066

6148277 Пантюк Леонід Миколайович 48540354 HP 26.06.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автомобільний 
транспорт

145,962

5925466 Панченко Вадим Віталійович 50231448 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0251037 Автомобільний 
транспорт

111,486
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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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

5364833 Бобильова Інна Віталіївна 50925327 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0037519 Публічне управління 
та адміністрування

137,333
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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 «03»  серпня 2019 року 
№ 1327-л

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

6256169 Розіна Ірина Олександрівна 50604109 HP 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0007485 Публічне управління 
та адміністрування

179,724
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