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

Форма № Н-1.03.1
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ДНІПРО

(населений пункт)

від «26» вересня 2019 року №1788-л

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний технічний університет 
"Дніпровська політехніка" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «26» 
вересня 2019 року, протокол №40,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Ректор Півняк Г.Г.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



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 «26»  вересня 2019 року 
№ 1788-л

103 Науки про Землю Державна Бакалавр Денна 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

6710294 Дребель Ярослав Вячеславович 099637 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Геологія 313

1



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 «26»  вересня 2019 року 
№ 1788-л

184 Гірництво Державна Бакалавр Денна 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

6711339 Ільїн Дмитро Андрійович 107858 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

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

284

2



6715089 Малоног Кирило Андрійович 005635 E16 31.01.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

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

303

6712087 Панчук Віктор Вікторович 083478 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

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

298

3



6715261 Січкар Максим Максимович 097624 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

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

283

6708898 Стебловський Данило Олексійович 047642 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

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

299

4



6711871 Ушинський Денис Олександрович 083493 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

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

298

5


