


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  жовтня 2020 року 

№ 856-с

051 Економіка Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 8482696 797508

Гайдук Олег Геннадійович 130077 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Економіка 
підприємства, 
Економічна 
кібернетика

273

2 8485393 797508

Касьянов Віталій Костянтинович 210939 B19 03.07.2019 
Диплом бакалавра

Економіка 
підприємства, 
Економічна 
кібернетика

295

3 8481910 797508

Шахова Інна Анатоліївна 130068 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Економіка 
підприємства, 
Економічна 
кібернетика

225
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  жовтня 2020 року 

№ 856-с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 8485136 797514
Драпалюк Олег Ігорович 126720 B20 06.07.2020 

Диплом бакалавра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

247

2 8485122 797514
Подольний Єгор Ігорович 126715 B20 06.07.2020 

Диплом бакалавра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

293
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  жовтня 2020 року 

№ 856-с

073 Менеджмент Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 8484885 797515

Гоцій Сергій Сергійович 128715 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності, 
Менеджмент 
організацій і 
логістика

280

2 8485388 797515

Джалагонія Ніно Джемалівна 210705 B19 03.07.2019 
Диплом бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності, 
Менеджмент 
організацій і 
логістика

245

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  жовтня 2020 року 

№ 856-с

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 8485009 797528
Лійка Надія Анатоліївна 129530 B20 06.07.2020 

Диплом бакалавра
Інженерія 
програмного 
забезпечення

259
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  жовтня 2020 року 

№ 856-с

123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 8479698 797532 Куленко Сергій Олександрович 129011 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Комп’ютерна 
інженерія

267

2 8482806 797532 Погосян Артем Гарікович 230696 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Комп’ютерна 
інженерія

277
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  жовтня 2020 року 

№ 856-с

125 Кібербезпека Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 8483667 797536 Грицюк Сергій Ігорович 129758 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Кібербезпека 269

6



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  жовтня 2020 року 

№ 856-с

131 Прикладна механіка Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 8484934 805027

Ковтун Костянтин Сергійович 127825 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Наскрізний 
інжинірінг 
машинобудівного 
виробництва

258

7



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  жовтня 2020 року 

№ 856-с

131 Прикладна механіка Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 8484661 797539

Тряпіцин Юрій Іванович 127847 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
технології 
машинобудівного 
виробництва

275

8



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  жовтня 2020 року 

№ 856-с

132 Матеріалознавство Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 8481193 797540

Головін Олександр Олександрович 127927 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Промислова 
естетика і 
сертифікація 
виробничого 
обладнання

228

2 8481203 797540

Кравченко Іван Станіславович 127891 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Промислова 
естетика і 
сертифікація 
виробничого 
обладнання

259

9



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  жовтня 2020 року 

№ 856-с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 8479778 797542
Бойко Богдан Мирославович 130846 B20 06.07.2020 

Диплом бакалавра
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

235

2 8480334 797542
Герасименко Віктор Віталійович 130822 B20 06.07.2020 

Диплом бакалавра
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

231

3 8482807 797542
Косоногов Денис Дмитрович 130828 B20 06.07.2020 

Диплом бакалавра
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

266

4 8480647 797542
Котов Сергій Володимирович 130890 B20 06.07.2020 

Диплом бакалавра
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

232

5 8485377 797542
Кравець Наталія Анатоліївна 130870 B20 06.07.2020 

Диплом бакалавра
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

266

10



6 8481351 797542
Поліщук Владислав Андрійович 130858 B20 06.07.2020 

Диплом бакалавра
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

253

11



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

12



Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"
Додаток до наказу від «12»  жовтня 2020 року 

№ 856-с

184 Гірництво Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 8482891 797546

Бурченко Артем Романович 130945 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Буріння свердловин, 
Відкрита розробка 
родовищ, 
Гірничотранспортні 
системи та 
інженерна логістика, 
Енергомеханічні 
комплекси гірничих 
підприємств, 
Збагачення 
корисних копалин, 
Інжиніринг 
гірництва, 
Маркшейдерська 
справа, Обробка 
ювелірного та 
декоративного 
каміння, Охорона 
праці, Підземна 
розробка родовищ, 
Шахтне і підземне 
будівництво

262

13



2 8484908 797546

Дарченко Дмитро Сергійович 131167 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Буріння свердловин, 
Відкрита розробка 
родовищ, 
Гірничотранспортні 
системи та 
інженерна логістика, 
Енергомеханічні 
комплекси гірничих 
підприємств, 
Збагачення 
корисних копалин, 
Інжиніринг 
гірництва, 
Маркшейдерська 
справа, Обробка 
ювелірного та 
декоративного 
каміння, Охорона 
праці, Підземна 
розробка родовищ, 
Шахтне і підземне 
будівництво

261

14



3 8480436 797546

Петрига Михайло Іванович 130247 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Буріння свердловин, 
Відкрита розробка 
родовищ, 
Гірничотранспортні 
системи та 
інженерна логістика, 
Енергомеханічні 
комплекси гірничих 
підприємств, 
Збагачення 
корисних копалин, 
Інжиніринг 
гірництва, 
Маркшейдерська 
справа, Обробка 
ювелірного та 
декоративного 
каміння, Охорона 
праці, Підземна 
розробка родовищ, 
Шахтне і підземне 
будівництво

227

15



4 8481192 797546

Самойленко Олександр Михайлович 130978 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Буріння свердловин, 
Відкрита розробка 
родовищ, 
Гірничотранспортні 
системи та 
інженерна логістика, 
Енергомеханічні 
комплекси гірничих 
підприємств, 
Збагачення 
корисних копалин, 
Інжиніринг 
гірництва, 
Маркшейдерська 
справа, Обробка 
ювелірного та 
декоративного 
каміння, Охорона 
праці, Підземна 
розробка родовищ, 
Шахтне і підземне 
будівництво

239

16



5 8485402 797546

Стаценко Марина Олександрівна 130977 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Буріння свердловин, 
Відкрита розробка 
родовищ, 
Гірничотранспортні 
системи та 
інженерна логістика, 
Енергомеханічні 
комплекси гірничих 
підприємств, 
Збагачення 
корисних копалин, 
Інжиніринг 
гірництва, 
Маркшейдерська 
справа, Обробка 
ювелірного та 
декоративного 
каміння, Охорона 
праці, Підземна 
розробка родовищ, 
Шахтне і підземне 
будівництво

278

17



6 8485396 797546

Суліма Євген Олегович 131032 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Буріння свердловин, 
Відкрита розробка 
родовищ, 
Гірничотранспортні 
системи та 
інженерна логістика, 
Енергомеханічні 
комплекси гірничих 
підприємств, 
Збагачення 
корисних копалин, 
Інжиніринг 
гірництва, 
Маркшейдерська 
справа, Обробка 
ювелірного та 
декоративного 
каміння, Охорона 
праці, Підземна 
розробка родовищ, 
Шахтне і підземне 
будівництво

259

18



7 8484668 797546

Тітов Володимир Олександрович 130976 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Буріння свердловин, 
Відкрита розробка 
родовищ, 
Гірничотранспортні 
системи та 
інженерна логістика, 
Енергомеханічні 
комплекси гірничих 
підприємств, 
Збагачення 
корисних копалин, 
Інжиніринг 
гірництва, 
Маркшейдерська 
справа, Обробка 
ювелірного та 
декоративного 
каміння, Охорона 
праці, Підземна 
розробка родовищ, 
Шахтне і підземне 
будівництво

229

19



8 8485399 797546

Трач Олександр Анатолійович 130958 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Буріння свердловин, 
Відкрита розробка 
родовищ, 
Гірничотранспортні 
системи та 
інженерна логістика, 
Енергомеханічні 
комплекси гірничих 
підприємств, 
Збагачення 
корисних копалин, 
Інжиніринг 
гірництва, 
Маркшейдерська 
справа, Обробка 
ювелірного та 
декоративного 
каміння, Охорона 
праці, Підземна 
розробка родовищ, 
Шахтне і підземне 
будівництво

237
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  жовтня 2020 року 

№ 856-с

263 Цивільна безпека Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 8481820 797551 Горностаєва Валерія Олегівна 130947 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Цивільна безпека 247

2 8481877 797551 Карих Дмитро Валерійович 131158 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Цивільна безпека 254
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  жовтня 2020 року 

№ 856-с

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
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

1 8479549 797553

Бублик Микита Костянтинович 130806 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

252
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