


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 «09»  серпня 2021 року 

№ 528-с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 9313321 849482
Громов Олександр Вікторович 100591 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0196351; 2019р. 
- 0196351

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

139,750

2 9143995 849482
Паршук Станіслав Валерійович 002532 E20 31.01.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0360002; 2021р. 
- 0360002

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

131,250
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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 «09»  серпня 2021 року 

№ 528-с

184 Гірництво Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9050798 849472
Кривсун Владислав Олександрович 100589 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0195018; 2019р. 
- 0195018

Гірництво 154,000

2 9864356 849472
Мартинов Олександр Дмитрович 100670 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0195746; 2019р. 
- 0195746

Гірництво 147,500

3 9841074 849472
Шилін Олександр Павлович 100741 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0194941; 2019р. 
- 0194941

Гірництво 158,750
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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 «09»  серпня 2021 року 

№ 528-с

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9220028 817946
Северин Дмитро Юрійович 040878 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0254326; 2019р. 
- 0254326

Автомобільний 
транспорт

152,000
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