


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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

051 Економіка Державна Магістр Заочна 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 10272355 913223

Гандрабурова Катерина Петрівна 184934 B21 05.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0126407

Економіка 
підприємства, 
Економічна 
кібернетика

125,000

2 10266809 913223

Літау Єлизавета Едуардівна 37229189 HP 28.02.2009 
Диплом спеціаліста

Економіка 
підприємства, 
Економічна 
кібернетика

128,500

3 10270845 913223

Русакова Катерина Олексіївна 186302 B21 05.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0100531

Економіка 
підприємства, 
Економічна 
кібернетика

155,250
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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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Заочна 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 10272890 913224 Клименко Валерія Валеріївна 186311 B21 05.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0132642

Облік і аудит 131,000

2 10270929 913224 Лубінець Аліна Олексіївна 187625 B21 05.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0045642

Облік і аудит 127,750

3 10269911 913224 Саранча Софія Петрівна 066657 C17 07.07.2017 
Диплом спеціаліста

Облік і аудит 127,750

4 10271434 913224 Усенко Владислав Дмитрович 153906 M18 31.12.2018 
Диплом магістра

2021р. - 
0127815

Облік і аудит 138,000
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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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Магістр Заочна 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 10270015 913226
Кравцова Ганна Іванівна 23174496 HP 04.03.2003 

Диплом магістра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна 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 10266430 913228

Атаманчук Вероніка Олексіївна 120358 B20 26.06.2020 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0071174

Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності, 
Менеджмент 
організацій і 
логістика

163,250

2 10268361 913228

Давиденко Петро Ігорович 43159135 HP 29.05.2012 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності, 
Менеджмент 
організацій і 
логістика

139,250
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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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна 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 10270006 913229

Гуньченко Олена Олександрівна 25469256 HP 31.05.2004 
Диплом спеціаліста

Адміністративний 
менеджмент, 
Управління 
проектами

151,500

2 10268765 913229

Колдунов Ярослав Вікторович 21594957 HP 27.06.2003 
Диплом спеціаліста

Адміністративний 
менеджмент, 
Управління 
проектами

158,250

3 10268774 913229

Лаврушко Роман Володимирович 33179611 HP 11.02.2008 
Диплом спеціаліста

Адміністративний 
менеджмент, 
Управління 
проектами

127,000
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4 10269555 913229

Лагутіна Юлія Миколаївна 11066772 AH 25.06.1999 
Диплом спеціаліста

Адміністративний 
менеджмент, 
Управління 
проектами

156,250

5 10269887 913229

Юрін Володимир Миколайович 24064687 HP 25.06.2004 
Диплом спеціаліста

Адміністративний 
менеджмент, 
Управління 
проектами

159,500
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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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

081 Право Державна Магістр Заочна 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 10271478 920402

Перерва Анастасія Олександрівна 159821 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0003117; 2021р. 
- 0003117; 
2021р. - 
0132090

Право 133,000
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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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

103 Науки про Землю Державна Магістр Заочна 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 10271362 913234 Лепешко Анатолій Анатолійович 029595 M21 12.04.2021 
Диплом магістра

Геологія, 
Гідрогеологія

127,500

2 10272648 913234 Попкова Ірина Олександрівна 25489450 HP 30.06.2004 
Диплом спеціаліста

Геологія, 
Гідрогеологія

129,000

3 10269800 913234 Шевченко Микола Володимирович 41579209 KX 30.06.2011 
Диплом спеціаліста

Геологія, 
Гідрогеологія

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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр Заочна 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 10271377 913235 Кузнецов-Ганжин Олександр Андрійович 096348 C17 30.06.2017 
Диплом спеціаліста

Комп’ютерна 
інженерія

126,500
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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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

124 Системний аналіз Державна Магістр Заочна 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 10267280 956290 Владико Олександр Борисович 012921 ЛЖ 23.06.1995 
Диплом спеціаліста

Системний аналіз 132,500
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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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

125 Кібербезпека Державна Магістр Заочна 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 10270782 913360 Кузьменко Катерина Олександрівна 116257 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0059131

Кібербезпека 130,500

2 10271399 913360 Шульгін Олексій Леонідович 010876 M21 22.02.2021 
Диплом магістра

Кібербезпека 140,000
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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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

126 Інформаційні системи та технології Державна Магістр Заочна 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 10272132 913236
Колбасов Антон Дмитрович 184119 B21 05.07.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0095204

Інформаційні 
системи та 
технології

135,000

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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

172 Телекомунікації та радіотехніка Державна Магістр Заочна 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 10272859 913242 Матвієнко Інна Миколаївна 187502 B21 05.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0132308

Телекомунікації та 
радіотехніка

120,250

13



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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

183 Технології захисту навколишнього 
середовища Державна Магістр Заочна 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 10267052 913243
Макарова Тетяна Костянтинівна 37672454 HP 29.01.2010 

Диплом магістра
Технології захисту 
навколишнього 
середовища

155,250

2 10267094 913243
Орлінська Ольга Вікторівна 938643 A-I 21.06.1976 Диплом 

спеціаліста
Технології захисту 
навколишнього 
середовища

138,750

3 10267070 913243
Пікареня Дмитро Сергійович 774218 ФB 11.06.1993 Диплом 

спеціаліста
Технології захисту 
навколишнього 
середовища

158,000

4 10267063 913243
Чушкіна Ірина Вікторівна 19776442 HP 01.07.2002 

Диплом спеціаліста
Технології захисту 
навколишнього 
середовища

136,000

14



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

Форма № Н-1.03.2

15



Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний 
університет "Дніпровська 

політехніка"
Додаток до наказу від «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

184 Гірництво Державна Магістр Заочна 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 10273569 913244

Амельченя Ігор Ігорович 202436 B21 06.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0126664

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, Шахтне і 
підземне 
будівництво

141,750

16



2 10268753 913244

Веретельник Олексій Олегович 39931205 HK 31.12.2010 
Диплом спеціаліста

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, Шахтне і 
підземне 
будівництво

147,000

3 10268489 913244

Воронкін Олег Сергійович 38949920 XA 25.06.2010 
Диплом спеціаліста

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, Шахтне і 
підземне 
будівництво

138,750

17



4 10271553 913244

Клименко Сергій Леонідович 29980854 HK 30.06.2006 
Диплом спеціаліста

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, Шахтне і 
підземне 
будівництво

127,000

5 10269627 913244

Коваленко Вікторія Анатоліївна 41368360 TA 30.06.2011 
Диплом спеціаліста

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, Шахтне і 
підземне 
будівництво

145,750

18



6 10267122 913244

Кравченко Артем Вікторович 030958 M18 31.01.2018 
Диплом магістра

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, Шахтне і 
підземне 
будівництво

133,250

7 10271484 913244

Криворучко Олександр Олександрович 44009265 AP 08.02.2013 
Диплом магістра

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, Шахтне і 
підземне 
будівництво

141,750

19



8 10273572 913244

Михайлюк Віктор Олександрович 082359 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0097456

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, Шахтне і 
підземне 
будівництво

143,250

9 10268380 913244

Соболєва Анастасія Вікторівна 30977554 AH 30.06.2007 
Диплом магістра

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, Шахтне і 
підземне 
будівництво

141,000

20



10 10273678 913244

Шпак Тарас Віталійович 156402 B21 05.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0131090

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, Шахтне і 
підземне 
будівництво

130,500

11 10269590 913244

Штенгєлов Віталій Петрович 041849 M15 26.06.2015 
Диплом магістра

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, Шахтне і 
підземне 
будівництво

137,750

21



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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

185 Нафтогазова інженерія та технології Державна Магістр Заочна 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 10269995 913737
Дубина Андрій Валентинович 28591473 XA 06.07.2006 

Диплом магістра
Нафтогазова 
інженерія та 
технології

139,250

2 10270568 913737
Маммед`ярова Тарават Ях`я Кизи 228225 B18 04.07.2018 

Диплом бакалавра
Нафтогазова 
інженерія та 
технології

140,500

3 10272116 913737
Чернуський Віктор Васильович 155324 B21 05.07.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0136089

Нафтогазова 
інженерія та 
технології

121,500

4 10267139 913737
Яворська Вікторія Вікторівна 25577074 HP 30.06.2004 

Диплом спеціаліста
Нафтогазова 
інженерія та 
технології

164,750
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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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Магістр Заочна 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 10268316 913245 Дараган Тетяна Вікторівна 007219 M20 08.01.2020 
Диплом магістра

Будівництво та 
цивільна інженерія

160,250

2 10273030 913245 Дичковський Роман Омелянович 000639 ЛC 25.06.1996 Диплом 
спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

150,500

3 10266939 913245 Кубишкін Андрій Юрійович 000716 KЗ 16.06.1995 Диплом 
спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

136,250

4 10266989 913245 Купріяшкін Максим Валерійович 007481 M20 08.01.2020 
Диплом магістра

Будівництво та 
цивільна інженерія

143,750

5 10266193 913245 Масло Павло Григорійович 156375 B21 05.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0057507

Будівництво та 
цивільна інженерія

146,250

6 10268338 913245 Подюменко Андрій Вікторович 36847289 HP 30.06.2009 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

137,250
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7 10267044 913245 Самойленко Сергій Володимирович 42945642 HP 05.06.2012 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

144,250

8 10266953 913245 Солодянкін Олександр Вікторович 968029 УB 20.06.1990 Диплом 
спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

161,750

9 10268325 913245 Терещук Роман Миколайович 10590488 HP 24.06.1998 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

152,750

10 10266971 913245 Хозяйкіна Наталія Володимирівна 009777 KЛ 07.06.1994 Диплом 
спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

147,000

11 10269570 913245 Шашенко Дмитро Олександрович 28162637 HP 30.06.2005 
Диплом спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

149,750
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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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

263 Цивільна безпека Державна Магістр Заочна 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 10271457 913247 Галаган Ігор Іванович 156225 B21 05.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0132928

Цивільна безпека 119,500

2 10271586 913247 Семенюк Дмитро Володимирович 046972 C15 03.07.2015 
Диплом спеціаліста

Цивільна безпека 128,750
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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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Магістр Заочна 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 10272868 913248

Герасимова Анастасія Станіславівна 155523 B21 05.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0136082

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

128,000
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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 «28»  вересня 2021 року 

№ 849-с

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр Заочна 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 10266718 913249
Бут Олександр Андрійович 002184 C21 24.06.2021 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

158,000

2 10266759 913249
Герасимчук Дмитро Юрійович 050523 M15 30.06.2015 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

133,500

3 10266838 913249
Загребельська Дана Сергіївна 12505975 MB 31.05.2008 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

160,000

4 10266786 913249
Зайченко Ганна Вікторівна 29970922 HP 27.06.2006 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

133,750

27



5 10266773 913249
Клеопа Наталія Володимирівна 27823601 HP 04.07.2005 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

135,750

6 10269939 913249
Коломієць Анна Орестівна 39761574 HP 29.06.2010 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

133,000

7 10266699 913249
Котенко Максим Петрович 32593638 HP 21.06.2007 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

142,000

8 10273012 913249
Майоренко Марина Миколаївна 45477721 CK 30.06.2013 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

133,750

9 10266706 913249
Малишко Олександр Євгенович 11520064 MB 25.06.2005 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

136,750

10 10266861 913249
Мирошниченко Тетяна Миколаївна 24066915 HP 25.06.2004 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

140,500

11 10269791 913249
Риженко Денис Сергійович 36912813 HP 30.06.2009 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

133,000

12 10266817 913249
Стороженко Сергій Анатолійович 10590286 HP 24.06.1998 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

142,250

13 10266729 913249
Чекурда Інна Анатоліївна 11812764 HP 09.07.1999 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

131,000

14 10266745 913249
Чекурда Яна Олександрівна 155131 M18 31.12.2018 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

132,750

15 10266670 913249
Чопенко Ольга Миколаївна 096877 C16 25.06.2016 

Диплом спеціаліста
2021р. - 
0114285

Публічне 
управління та 
адміністрування

132,500
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