


Національний технічний університет 

"Дніпровська політехніка"

Бакалавр Денна
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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

к
о

н
к
у

р
сн

и
й

 

б
ал

7203328 Долгополов В`ячеслав Сергійович 51885699 HP 26.06.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 

середньої освіти

0081997 Менеджмент 177,072

7616363 Кулибаба Софія Сергіївна 51885331 HP 26.06.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 

середньої освіти

0080718 Менеджмент 172,686

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «11»  вересня 2020 року 

№ 738-с

073 Менеджмент Державна кошти державного бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зміну фінансування

2



Національний технічний університет 

"Дніпровська політехніка"

Бакалавр Денна
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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

к
о

н
к
у

р
сн

и
й

 

б
ал

7751009 Суслова Євгенія Сергіївна 51885979 HP 26.06.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 

середньої освіти

0037316 Маркетинг 175,134

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «11»  вересня 2020 року 

№ 738-с

075 Маркетинг Державна кошти державного бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зміну фінансування
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Національний технічний університет 

"Дніпровська політехніка"

Бакалавр Денна
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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

к
о

н
к
у

р
сн

и
й

 

б
ал

7714113 Франтовська Соф`я Миколаївна 51889813 HP 26.06.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 

середньої освіти

0100838 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність

181,815

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «11»  вересня 2020 року 

№ 738-с

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність
Державна кошти державного бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зміну фінансування

4



Національний технічний університет 

"Дніпровська політехніка"

Бакалавр Денна
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документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень/ступінь, на 

основі якого відбувається вступ

номери 

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 

освітніх програм в 

межах спеціальності
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к
у

р
сн

и
й

 

б
ал

7784450 Тихонов Кирило Олексійович 50332585 HP 23.06.2018 Атестат про 

повну загальну середню освіту

0059504 Біологія 150,234

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «11»  вересня 2020 року 

№ 738-с

091 Біологія Державна кошти державного бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зміну фінансування

5
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"Дніпровська політехніка"
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основі якого відбувається вступ

номери 

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 

освітніх програм в 

межах спеціальності

к
о

н
к
у

р
сн

и
й

 

б
ал

7405304 Калінкін Богдан Павлович 52025552 HP 30.06.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 

середньої освіти

0258258 Комп'ютерні науки 164,118

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «11»  вересня 2020 року 

№ 738-с

122 Комп'ютерні науки Державна кошти державного бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зміну фінансування

6
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"Дніпровська політехніка"
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документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень/ступінь, на 

основі якого відбувається вступ

номери 

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 

освітніх програм в 

межах спеціальності

к
о

н
к
у

р
сн

и
й

 

б
ал

7603212 Бохін Андрій Ігорович 51889285 HP 26.06.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 

середньої освіти

0098855 Системний аналіз 167,088

7420102 Родіонов Віталій Олександрович 51914335 AP 30.06.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 

середньої освіти

0249557 Системний аналіз 168,441

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «11»  вересня 2020 року 

№ 738-с

124 Системний аналіз Державна кошти державного бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зміну фінансування

7



Національний технічний університет 

"Дніпровська політехніка"
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основі якого відбувається вступ

номери 

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 

освітніх програм в 

межах спеціальності

к
о

н
к
у

р
сн

и
й

 

б
ал

7886621 Москаленко Георгій Андрійович 51891061 HP 26.06.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 

середньої освіти

0141078 Кібербезпека 154,581

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «11»  вересня 2020 року 

№ 738-с

125 Кібербезпека Державна кошти державного бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зміну фінансування

8



Національний технічний університет 

"Дніпровська політехніка"
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основі якого відбувається вступ

номери 

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 

освітніх програм в 

межах спеціальності

к
о

н
к
у

р
сн

и
й

 

б
ал

7525631 Омельянович Богдан Геннадійович 51888399 HP 26.06.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 

середньої освіти

0029662 Комп'ютерний 

інжиніринг у 

машинобудуванні

126,786

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «11»  вересня 2020 року 

№ 738-с

133 Галузеве машинобудування Державна кошти державного бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зміну фінансування
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кваліфікаційний) рівень/ступінь, на 

основі якого відбувається вступ

номери 

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 

освітніх програм в 

межах спеціальності

к
о

н
к
у

р
сн

и
й

 

б
ал

8001316 Єфремова Зоя Олександрівна 51889322 HP 26.06.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 

середньої освіти

0098137 Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології

155,436

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «11»  вересня 2020 року 

№ 738-с

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології

Державна кошти державного бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зміну фінансування
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документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень/ступінь, на 

основі якого відбувається вступ

номери 

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 

освітніх програм в 

межах спеціальності

к
о

н
к
у

р
сн

и
й

 

б
ал

7853847 Захаров Ілля Геннадійович 51890538 HP 26.06.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 

середньої освіти

0047824 Телекомунікації та 

радіотехніка

126,825

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «11»  вересня 2020 року 

№ 738-с

172 Телекомунікації та 

радіотехніка
Державна кошти державного бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зміну фінансування
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основі якого відбувається вступ

номери 

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 

освітніх програм в 

межах спеціальності
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о

н
к
у

р
сн

и
й

 

б
ал

7259676 Кисельова Ольга Сергіївна 52019586 HK 30.07.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 

середньої освіти

0234725 Нафтогазова інженерія 

та технології

146,406

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «11»  вересня 2020 року 

№ 738-с

185 Нафтогазова інженерія та 

технології
Державна кошти державного бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зміну фінансування
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основі якого відбувається вступ
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сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 

освітніх програм в 

межах спеціальності

к
о

н
к
у

р
сн

и
й

 

б
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7518526 Пастухов Владислав Андрійович 51887267 HP 26.06.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 

середньої освіти

0025788 Геодезія та землеустрій 142,119

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «11»  вересня 2020 року 

№ 738-с

193 Геодезія та землеустрій Державна кошти державного бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зміну фінансування

13
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документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень/ступінь, на 

основі якого відбувається вступ

номери 

сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 

освітніх програм в 

межах спеціальності

к
о

н
к
у

р
сн

и
й

 

б
ал

7650458 Гаврюшов Богдан Валерійович 51890353 HP 26.06.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 

середньої освіти

0030816 Транспортні технології 

(на автомобільному 

транспорті)

141,39

7973375 Михайленко Микола Юрійович 51888529 HP 26.06.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 

середньої освіти

0063874 Транспортні технології 

(на автомобільному 

транспорті)

146,488

7391282 Пічурін Артем Вікторович 51887456 HP 27.06.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 

середньої освіти

0009431 Транспортні технології 

(на автомобільному 

транспорті)

146,592

7349389 Тюряков Максим Михайлович 51889986 HP 26.06.2020 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 

середньої освіти

0050338 Транспортні технології 

(на автомобільному 

транспорті)

134,732

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «11»  вересня 2020 року 

№ 738-с

275 Транспортні 

технології/275.03 на 

автомобільному транспорті

Державна кошти державного бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зміну фінансування

14




