


               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 
№ 866-с

051 Економіка 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/ 

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 10786373 992462
Іванова Світлана Василівна 18352185 HP 30.06.2002 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0219295 Економіка 151,500
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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 
№ 866-с

071 Облік і оподаткування 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/ 

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 10588674 109574
5

Безбатько Єлизавета Андріївна 035280 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0380550 Облік і аудит 163,500

2 10549690 109574
5

Біткіна Наталя Миколаївна 014694 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0234114 Облік і аудит 117,000

3 10516254 109574
5

Волощук Ірина Олександрівна 27767814 HP 30.06.2005 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0130282 Облік і аудит 145,000

2



4 10759135 109574
5

Горбунова Тетяна Миколаївна 21213256 HP 01.07.2002 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0329926 Облік і аудит 146,500

5 10499879 109574
5

Дацко Анастасія Володимирівна 035276 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0380804 Облік і аудит 126,000

6 11406334 109574
5

Ельвін Єлизавета Віталіївна 017274 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0346012 Облік і аудит 182,750

7 10547288 109574
5

Ковальчук Катерина Олександрівна 049111 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0385074 Облік і аудит 134,500

8 10505278 109574
5

Косюга Єлизавета Миколаївна 035270 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0379393 Облік і аудит 135,500

9 10499890 109574
5

Наривська Тетяна Андріївна 035274 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0379366 Облік і аудит 176,000

10 10505607 109574
5

Неділько Катерина Миколаївна 014697 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0186106 Облік і аудит 109,000

11 10525234 109574
5

Шабусова Олена Вікторівна 010660 X22 01.07.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0433797 Облік і аудит 141,000
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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 
№ 866-с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 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/ 

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 10478143 985381

Московець Катерина Євгеніївна 072594 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0382317 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

152,500

2 11405891 985381

Сіра Наталія Володимирівна 32849771 HP 30.06.2007 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0485921 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

160,500
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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 
№ 866-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/ 

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 10771674 981234
Жовтяк Єлизавета Владиславівна 051646 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0392134 Маркетинг 149,500
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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 
№ 866-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/ 

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 11109222 988325

П`ятницька Єлизавета Ігорівна 016703 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0181725 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

136,000

6



               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 
№ 866-с

081 Право 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/ 

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 10497595 993381
Біла Катерина Вікторівна 051634 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0369787 Право 145,500

2 11126391 993381
Бондарчук Ілона Віталіївна 051631 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0369809 Право 109,000

3 10662811 993381
Лейба Іван Володимирович 016394 X22 08.07.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0445711 Право 144,500

7



4 10658606 993381
Надь Вікторія Вікторівна 016359 X22 08.07.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0462771 Право 139,000

5 10659369 993381
Надь Олександр Сергійович 055499 E22 27.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0430156 Право 140,000

6 10488151 993381
Сєрова Діана Володимирівна 051627 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0372587 Право 145,000

8



               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 
№ 866-с

123 Комп’ютерна інженерія 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/ 

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 10746343 107078
7

Біловус Софія Вікторівна 084187 E22 05.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0365013 Комп’ютерна 
інженерія

122,500

2 10643898 107078
7

Швець Анастасія Дмитрівна 084190 E22 05.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0365425 Комп’ютерна 
інженерія

108,000

9



               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 
№ 866-с

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 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/ 

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 11146104 107079
2

Табакова Валентина Віталіївна 015740 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0110803 Автоматизація 
та комп’ютерно-
інтегровані 
технології

140,500

10


