


               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 926-с

035 Філологія/035.041 германські мови 
та літератури (переклад включно), перша 

- англійська
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 11610109 110687
8

Марченко Гліб Вадимович 52317990 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0062621 Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

122,027

1



               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 926-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 11610377 110688
1

Маренко Олександр Богданович 52999205 TA 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0452980 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

142,272

2



               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 926-с

081 Право 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 11611214 110688
2

Горіна Аліна Русланівна 53254605 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0055091 Право 148,928

3



               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 926-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 11610573 110688
3

Бердніков Олександр Олександрович 52331655 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0147595 Інженерія 
програмного 
забезпечення

142,827

2 11607763 110688
3

Кислиця Ігор Ігорович 53355232 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0064529 Інженерія 
програмного 
забезпечення

160,680

4



               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 926-с

123 Комп’ютерна інженерія 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 11610288 110688
4

Козлов Артем Сергійович 53234255 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0026087 Комп’ютерна 
інженерія

141,960

5



               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 926-с

124 Системний аналіз 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 11610178 110688
5

Белінський Нікіта Ігорович 52254079 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0383465 Системний 
аналіз

138,782

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 «15»  вересня 2022 року 
№ 926-с

132 Матеріалознавство 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 11609778 110688
7

Манойло Вадим Олександрович 50902030 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Промислова 
естетика і 
сертифікація 
матеріалів та 
виробів

0,000

7



               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 926-с

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 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 11610931 110688
9

Гусєв Віктор Олександрович 22134178 HP 21.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

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 «15»  вересня 2022 року 
№ 926-с

172 Телекомунікації та радіотехніка 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 11610171 110689
0

Луценко Корнєй Романович 52494852 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Телекомунікації 
та радіотехніка

0,000

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 «15»  вересня 2022 року 
№ 926-с

184 Гірництво 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 11611325 110689
1

Бакай Дмитро Михайлович 005224 MAAC 
19.06.1996 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту

Гірництво 0,000

2 11611895 110689
1

Бузоверя Сергій Олександрович 45618215 HP 30.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

3 11614503 110689
1

Гапонов Олександр Олександрович 12484682 HP 20.06.2000 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000
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4 11614661 110689
1

Головко Олександр Сергійович 40211258 HP 24.06.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

5 11614479 110689
1

Гречко Сергій Юрійович 24122317 HP 23.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

6 11614509 110689
1

Дворядкін Юрій Віталійович 10275837 HP 20.06.1998 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

7 11608691 110689
1

Донін Денис Сергійович 31456342 HP 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

8 11614569 110689
1

Кібець Олег Олегович 34035313 HP 20.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

9 11614516 110689
1

Кобець Віталій Володимирович 41522192 HP 24.06.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

10 11614413 110689
1

Конюшенко Владислав Юрійович 38040202 HP 28.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

11 11609780 110689
1

Крикун В`ячеслав Миколайович 31456292 HP 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

12 11611701 110689
1

Кубкін Сергій Володимирович 004955 ЗA 01.02.1994 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Гірництво 0,000

13 11614474 110689
1

Лантух Віктор Леонідович 34621958 HP 30.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

14 11612004 110689
1

Лебедєв Дмитро Юрійович 44083251 HK 01.02.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

15 11611302 110689
1

Логвиненко Денис Вікторович 36129790 HP 26.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000
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16 11611517 110689
1

Мальковський Євген Васильович 598233 A 16.06.1992 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

17 11612949 110689
1

Мар`янов Микита Сергійович 42541360 HP 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

18 11612352 110689
1

36-8115962 Михайло Олександрович 53332317 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Гірництво 0,000

19 11608769 110689
1

Нєдін Роман Володимирович 49967723 HP 21.07.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

20 11611939 110689
1

Нольте Іван Ігорович 30902645 HP 20.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

21 11609868 110689
1

Панасенко Олександр Володимирович 34075820 HP 20.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

22 11614750 110689
1

Панікаревич Олександр Юрійович 29406207 HP 27.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

23 11614484 110689
1

Панченко Дмитро Вадимович 36129940 HP 26.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

24 11608745 110689
1

Сердюк Станіслав Сергійович 34075924 HP 20.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

25 11614592 110689
1

Теркун Данило Юрійович 53602140 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Гірництво 0,000

26 11614643 110689
1

Утєшев Ігор Сергійович 37576398 HP 22.01.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

27 11612576 110689
1

Фадєєв Максим Олександрович 53260957 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Гірництво 0,000
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28 11610940 110689
1

Харьков Григорій Вікторович 015119 ГБ 25.04.1994 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Гірництво 0,000

29 11609319 110689
1

Хоренко Юрій Миколайович 021195 ДE 22.01.1996 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Гірництво 0,000

30 11611114 110689
1

Черкаський Андрій Владиславович 011912 OЛAB 
23.06.1995 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту

Гірництво 0,000

31 11614572 110689
1

Чорномаз Сергій Олександрович 10276047 HP 20.06.1998 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

32 11614518 110689
1

Шепілов Андрій Володимирович 50329161 HP 23.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

33 11610540 110689
1

Шмалько Данило Аркадійович 31456324 HP 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000
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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 «15»  вересня 2022 року 
№ 926-с

263 Цивільна безпека 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 11610431 110689
5

Булгаков Дмитро Миколайович 13113179 HK 20.06.2000 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Цивільна 
безпека

0,000
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