


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

103 Науки про Землю Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8710067 879225
Міщенко Вікторія Валеріївна 031090 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0158978; 2018р. 
- 0158978

Геологія 143,000

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9016256 873411
Гріша Нікіта Русланович 076242 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0162563; 2021р. 
- 0162563

Інженерія 
програмного 
забезпечення

139,500

2 9119286 873411
Тищенко Андрій Володимирович 076548 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0166050; 2019р. 
- 0166050

Інженерія 
програмного 
забезпечення

138,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9017214 819519
Кудлай Руслан Юрійович 096408 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0242383; 2019р. 
- 0242383

Інженерія 
програмного 
забезпечення

148,500

2 8953894 819519
Лобанова Олександра Олегівна 105787 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0285548; 2019р. 
- 0285548

Інженерія 
програмного 
забезпечення

166,500

3 9375653 819519
Пащенко Володимир Русланович 096507 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0385450; 2021р. 
- 0385450

Інженерія 
програмного 
забезпечення

158,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8769333 835601
Дудка Олександр Анатолійович 063530 E21 29.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0238637; 2019р. 
- 0238637

Комп'ютерні науки 130,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8821426 835596
Сідоров Дмитро Валерійович 063517 E21 29.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0240545; 2019р. 
- 0240545

Комп'ютерні науки 143,500

2 8751255 835596
Цезарев Богдан Сергійович 028755 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0281014; 2019р. 
- 0281014

Комп'ютерні науки 126,000

3 8960123 835596
Штик Даніл Володимирович 042063 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0360042; 2020р. 
- 0360042

Комп'ютерні науки 124,000

4 9654570 835596
Яленко Данило Сергійович 033747 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0223236; 2019р. 
- 0223236

Комп'ютерні науки 135,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8859381 819780
Бічевник Дмитро Вікторович 090473 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0176356; 2019р. 
- 0176356

Комп’ютерна 
інженерія

125,250

2 8862460 819780
Бічевник Марія Павлівна 090478 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0176162; 2019р. 
- 0176162

Комп’ютерна 
інженерія

127,500

3 8860385 819780
Скочок Вячеслав Валерійович 090471 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0175517; 2019р. 
- 0175517

Комп’ютерна 
інженерія

127,250

4 8868520 819780
Шарапов Єгор Вікторович 090468 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0176310; 2019р. 
- 0176310

Комп’ютерна 
інженерія

130,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9749139 817554
Ковтун Олександр Валерійович 096410 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0242006; 2019р. 
- 0242006

Кібербезпека 146,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9215169 876034

Шледь Дмитро Степанович 020181 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0390317; 2021р. 
- 0390317

Комп'ютерні 
технології 
машинобудівного 
виробництва

124,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9684619 944434

Аксьонов Владислав Юрійович 020173 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0061711; 2018р. 
- 0061711

Матеріали для 
експлуатації 
механічного 
обладнання

133,500

9



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9979213 832069

Кривохатько Кирило Ігорович 096417 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0119595; 2018р. 
- 0119595

Промислова 
естетика і 
сертифікація 
матеріалів та 
виробів

147,000

2 8991031 832069

Третяк Дар`я Владиславівна 063651 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0224230; 2019р. 
- 0224230

Промислова 
естетика і 
сертифікація 
матеріалів та 
виробів

151,000

10



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10031889 944433
Полуєв Микола Олександрович 034329 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0279164; 2019р. 
- 0279164

Біотехнічне та 
медичне 
матеріалознавство

140,500

11



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

183 Технології захисту навколишнього 
середовища Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9073659 872875
Гаврилюк Олег Олегович 071267 E21 02.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0254434; 2019р. 
- 0254434

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

136,000

12



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9486708 834926
Бережнов Ілля Олегович 100601 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0194936; 2019р. 
- 0194936

Гірництво 135,750

2 9908077 834926
Гордієнко Назар Олександрович 102730 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0194473; 2019р. 
- 0194473

Гірництво 133,500

3 9851875 834926
Дворник Володимир Сергійович 073129 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0361092; 2021р. 
- 0361092

Гірництво 136,750

4 9688047 834926
Кулько Володимир Вадимович 022484 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0258173; 2019р. 
- 0258173

Гірництво 129,500

13



5 9890301 834926
Миколаєнко Денис Євгенійович 100684 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0194073; 2019р. 
- 0194073

Гірництво 127,750

14



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9254497 849474
Губанов Роман Вячеславович 100598 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0193828; 2019р. 
- 0193828

Гірництво 135,000

15



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

185 Нафтогазова інженерія та технології Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9510505 922248
Крикля Дмитро Анатолійович 064428 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0262414; 2019р. 
- 0262414

Нафтогазова 
інженерія та 
технології

118,250

2 9853301 922248
Шаповалов Сергій Сергійович 097590 E19 30.06.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0331398; 2019р. 
- 0331398

Нафтогазова 
інженерія та 
технології

162,500

16



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9539948 838999
Мокрицький Артем Ігорович 040858 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0253597; 2019р. 
- 0253597

Автомобільний 
транспорт

145,250

2 9005091 838999
Сімушин Кирило Георгійович 105113 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0139119; 2019р. 
- 0139119

Автомобільний 
транспорт

131,250

3 9208383 838999
Устименко Олег Олександрович 040870 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0255245; 2021р. 
- 0391458

Автомобільний 
транспорт

141,000

17



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8764965 838996
Шестирубльов Владислав Володимирович 040868 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0255478; 2019р. 
- 0255478

Автомобільний 
транспорт

143,750

18



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

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

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9597090 812943

Діденко Данило Миколайович 040170 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0374317; 2020р. 
- 0374317

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

131,750

2 9068830 812943

Зябрев Іван Валерійович 040195 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0254865; 2019р. 
- 0254865

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

126,500

3 9428945 812943

Левченко Максим Валентинович 100654 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0196962; 2021р. 
- 0385915

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

139,750

19



4 9361636 812943

Полященко Данило Юрійович 100731 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0196928; 2019р. 
- 0196928

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

135,250

5 9120427 812943

Солонський Ярослав Іванович 040154 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0254755; 2019р. 
- 0254755

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

138,750

6 9405461 812943

Степанович Ірина Вікторівна 040168 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0254867; 2019р. 
- 0254867

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

134,750

7 8710105 812943

Тремба Данило Сергійович 040179 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0255045; 2019р. 
- 0255045

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

137,000

8 8734647 812943

Чернишов Ростислав Дмитрович 040162 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0255825; 2019р. 
- 0255825

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

126,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 

№ 556-с

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

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9128869 812944

Хлистун Сергій Романович 095931 E20 27.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0391116; 2021р. 
- 0391116

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

131,750
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