


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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1410-л

011 Освітні, педагогічні науки Державна Магістр Вечірня 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

6312615 Древінська Тетяна Владиславівна 42034112 HP 05.03.2012 
Диплом бакалавра

Освітні, педагогічні 
науки

413

6745963 Михайліна Юлія Миколаївна 32181967 AP 30.06.2007 
Диплом бакалавра

Освітні, педагогічні 
науки

453

6407005 Немиря Альона Олександрівна 135449 B17 03.07.2017 Диплом 
бакалавра

Освітні, педагогічні 
науки

451
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1410-л

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

англійська

Державна Магістр Вечірня 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

5756149 Воробєй Єлизавета Станіславівна 41214157 HP 30.06.2011 
Диплом бакалавра

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

491

6477877 Мікічурова Катерина Олегівна 211644 B19 03.07.2019 Диплом 
бакалавра

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

541

6720261 Педякшова Марія Валеріївна 212214 B19 03.07.2019 Диплом 
бакалавра

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

493

6477456 Силивонець Ірина Анатоліївна 212640 B19 03.07.2019 Диплом 
бакалавра

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

485

2



6495268 Філоненко Альона Вадимівна 151724 B19 27.06.2019 Диплом 
бакалавра

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

491
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1410-л

073 Менеджмент Державна Магістр Вечірня 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

6723878 Кисельова Наталя Євгенівна 210980 B19 03.07.2019 Диплом 
бакалавра

Логістика, 
Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності, 
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

257

6409891 Процишина Софія Олексіївна 212280 B19 03.07.2019 Диплом 
бакалавра

Логістика, 
Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності, 
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

304
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1410-л

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Магістр Вечірня 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

6706815 Грудєва Юлія Ігорівна 45203389 HK 30.06.2013 
Диплом бакалавра

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

271

6162719 Пахомова Катерина Олександрівна 43606698 XA 25.05.2012 
Диплом бакалавра

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

273

6696670 Ходос Анастасія Юріївна 139481 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

334
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1410-л

101 Екологія Державна Магістр Вечірня 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

5904278 Донець Тарас Анатолійович 210794 B19 03.07.2019 Диплом 
бакалавра

Екологія 442
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1410-л

183 Технології захисту 
навколишнього середовища Державна Магістр Вечірня 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

6750673 Кондратова Кристина Костянтинівна 210979 B19 03.07.2019 Диплом 
бакалавра

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

477
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1410-л

184 Гірництво Державна Магістр Вечірня 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

6083805 Пересада Валерій Сергійович 212225 B19 03.07.2019 Диплом 
бакалавра

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

460

8



6744266 Чернецький Андрій Володимирович 212944 B19 03.07.2019 Диплом 
бакалавра

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

446
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1410-л

193 Геодезія та землеустрій Державна Магістр Вечірня 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

6157085 Гайдар Роман Олександрович 14178619 HP 30.06.2000 
Диплом бакалавра

Геодезія та 
землеустрій

520

5798306 Єфросинін Сергій Анатолійович 41202381 HP 30.06.2011 
Диплом бакалавра

Геодезія та 
землеустрій

455

6720548 Проскура Андрій Олександрович 39428410 HP 30.06.2010 
Диплом бакалавра

Геодезія та 
землеустрій

532

6085914 Тарабара Ірина Валентинівна 138996 B17 03.07.2017 Диплом 
бакалавра

Геодезія та 
землеустрій

526

6584749 Фоміна Вікторія Володимирівна 37221848 HK 30.06.2009 
Диплом бакалавра

Геодезія та 
землеустрій

501

6390873 Шляпіна Дар`я Андріївна 213029 B19 03.07.2019 Диплом 
бакалавра

Геодезія та 
землеустрій

461

6671328 Яковенко Поліна Вадимівна 187936 B16 30.06.2016 Диплом 
бакалавра

Геодезія та 
землеустрій

474
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1410-л

263 Цивільна безпека Державна Магістр Вечірня 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

5660705 Григор`єв Андрій Дмитрович 210681 B19 03.07.2019 Диплом 
бакалавра

Цивільна безпека 398

6062698 Набока Євген Олександрович 211665 B19 03.07.2019 Диплом 
бакалавра

Цивільна безпека 403

5809025 Петергов Станіслав Юрійович 205946 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Цивільна безпека 412

6280080 Прозвицький Євген Олександрович 212279 B19 03.07.2019 Диплом 
бакалавра

Цивільна безпека 401

6165105 Рожков Максим Русланович 212379 B19 03.07.2019 Диплом 
бакалавра

Цивільна безпека 409

6510277 Халілов Хейрулла Акбер огли 212875 B19 03.07.2019 Диплом 
бакалавра

Цивільна безпека 402
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1410-л

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр Вечірня 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

6679241 Піскова Олена Сергіївна 30751297 HP 17.02.2007 
Диплом бакалавра

Публічне управління 
та адміністрування

283
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