


               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 863-с

071 Облік і оподаткування 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11094098 978823
Фоменко Данило Сергійович 070870 E22 04.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0329924 Облік і аудит 132,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 863-с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11231336 978811

Бухальцева Іуліанія Ігорівна 066762 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0335093 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

123,500

2 10483242 978811

Черниш Тимофій Сергійович 051658 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0389098 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

145,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 863-с

073 Менеджмент 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10900818 978812
Колпак Данил Олександрович 006524 E22 08.02.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0353043 Менеджмент 104,000

2 10721343 978812
Кузніченко Ярослав Олександрович 072590 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0382296 Менеджмент 113,000

3 11170881 978812
Лагуткін Аллєн Сергійович 075627 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0343675 Менеджмент 145,500

3



4 10580128 978812
Лазарев Роман Петрович 059242 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0386855 Менеджмент 137,000

5 10928821 978812
Луценко Діана Василівна 064385 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0044054 Менеджмент 140,000

6 10916017 978812
Підгорний Дмитро Олександрович 045563 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0325899; 2022р. - 
0433968

Менеджмент 145,000

7 11223927 978812
Самарська Рената Олегівна 049108 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0487604 Менеджмент 147,500

8 10906166 978812
Татарников Дмитро Володимирович 046900 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0323026; 2022р. - 
0435375

Менеджмент 150,000

9 11259872 978812
Фурдуй Костянтин Ігорович 011242 E20 29.02.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0303158 Менеджмент 159,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 863-с

075 Маркетинг 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10473343 983652
Гончарук Анастасія Ігорівна 045259 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0352745 Маркетинг 130,000

2 10506953 983652
Зеленський Даніїл Дмитрович 051721 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0370076 Маркетинг 107,000

3 11006640 983652
Макогончук Денис Володимирович 059306 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0357392 Маркетинг 153,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 863-с

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10505003 979700

Корнєєнкова Лілія Олексіївна 032270 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0388855 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

133,000

2 11034182 979700

Куніна Людмила Володимирівна 014623 E21 25.02.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0131387 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

114,500

6



3 10827245 979700

Михайлушко Данило Дмитрович 021164 X22 01.08.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0202691 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

116,000

4 10499086 979700

Німенко Євгеній Артемович 004472 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0078022 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

166,500

5 10861198 979700

Шпуй Денис Володимирович 041757 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0214803 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

138,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 863-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10858304 978824
Марчук Андрій Андрійович 070758 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0341665 Інженерія 
програмного 
забезпечення

100,000

2 10857966 978824
Трощинський Олексій Ігорович 015345 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0365274 Інженерія 
програмного 
забезпечення

110,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 863-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10773347 979047
Миронов Гліб Валерійович 070799 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0386489 Комп'ютерні 
науки

142,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 863-с

281 Публічне управління та 
адміністрування 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10664751 102746
4

Ковтун Юлія Володимирівна 032006 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0387114 Публічне 
управління та 
адміністрування

122,000

2 10493915 102746
4

Модіна Ніколь Олегівна 077285 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0298731 Публічне 
управління та 
адміністрування

145,000

3 10664757 102746
4

Пастущак Анастасія Сергіївна 032012 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0386987 Публічне 
управління та 
адміністрування

154,500
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