


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 

№ 562-с

073 Менеджмент Державна Бакалавр 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 10012726 831597
Ковнір Олена Сергіївна 001053 E20 01.02.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0231322; 2021р. 
- 0326599

Менеджмент 141,000
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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 

№ 562-с

075 Маркетинг Державна Бакалавр 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 10239454 878801
Малько Ольга Дмитрівна 062941 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0021057; 2020р. 
- 0021057

Маркетинг 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 

№ 562-с

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр 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 10201833 878794
Гуржій Андрій Вікторович 10688242 HP 30.03.1999 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0391893; 2021р. 
- 0391893

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

142,250

2 10230850 878794
Краснощок Богдан Олександрович 070812 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0035470; 2021р. 
- 0035470

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

141,750

3 10159747 878794
Можний Олег Вадимович 060129 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0252207; 2019р. 
- 0252207

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

151,750

4 10147142 878794
Солоділов Данило Романович 009761 E21 28.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0253242; 2019р. 
- 0253242

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

163,250
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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 

№ 562-с

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр 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 9704671 883075
Гришко Олена Олегівна 096414 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0241672; 2019р. 
- 0241672

Комп'ютерні науки 181,250

2 9686979 883075
Кисла Анастасія Вікторівна 028820 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0388791; 2021р. 
- 0388791

Комп'ютерні науки 131,500
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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 

№ 562-с

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Бакалавр 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 10238362 812975

Щербина Вікторія Олександрівна 040176 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0389996; 2021р. 
- 0389996

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

141,250
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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 

№ 562-с

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр 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 10238713 935567
Демиденко Олександра Сергіївна 104699 E21 28.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0305877; 2019р. 
- 0305877

Публічне 
управління та 
адміністрування

145,000

2 10159673 935567
Тищенко Нікіта Сергійович 096596 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0210351; 2020р. 
- 0210351

Публічне 
управління та 
адміністрування

130,250
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