


               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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-с

035 Філологія/035.01 українська мова та 
література 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 11616758 110774
9

Гудаков Даніїл Ігорович 48484762 HP 30.06.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Українська мова 
та література

0,000

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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-с

051 Економіка 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 11614849 110709
8

Чуріканов Іван Артемович 53266959 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0126126 Економіка 144,404

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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-с

061 Журналістика 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 11623250 110918
2

Козакова Олександра Володимирівна 53263745 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0218509 Журналістика 144,612

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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-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 11623089 110709
9

Єсаян Анаіт Олексанівна 53239960 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0034195 Менеджмент 153,764

2 11619454 110709
9

Прокоф`єв Богдан Сергійович 53229847 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0015826 Менеджмент 140,816

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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-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 11616690 110709
6

Давиденко Дмитро Русланович 53392105 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0183801 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

153,140

2 11624770 110709
6

Мирошниченко Олександр Андрійович 53236214 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0012214 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

153,452

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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-с

101 Екологія 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 11615982 110728
5

Монах Анастасія Сергіївна 53234296 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Екологія 0,000

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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-с

103 Науки про Землю 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 11616005 110722
2

Кучин Дмитро Миколайович 42541321 HP 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Геологія 0,000

2 11616524 110722
2

Томас Максим Володимирович 44978773 HK 28.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Геологія 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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-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 11624999 110722
0

Яськов Олег Євгенійович 53234494 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0027174 Інженерія 
програмного 
забезпечення

157,976

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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-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 11620940 110863
1

Трунов Андрій Олександрович 53257852 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0028777 Комп'ютерні 
науки

145,496

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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-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 11616270 110728
0

Гунько Олексій Олександрович 50871730 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Матеріали для 
експлуатації 
механічного 
обладнання

0,000

10



               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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-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 11615677 110728
1

Новицький Ігор Сергійович 24972600 HP 21.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Біотехнічне та 
медичне 
матеріалознавств
о

0,000

11



               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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-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 11615452 110709
4

Полюхов Владислав Ігорович 52306778 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

2 11615942 110709
4

Рожков Владислав Вадимович 53221314 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

12



3 11618412 110709
4

Стрелько Дмитро Олексійович 23582101 HP 09.01.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

13



               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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-с

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 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 11626335 110985
4

Коваль Віктор Сергійович 31332449 HP 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Цифрові 
системи 
керування 
енергетичними 
ресурсами та 
технологіями

0,000

14



               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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-с

183 Технології захисту навколишнього 
середовища 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 11621372 110727
9

Василенко Ігор Олександрович 000309 OB 24.06.1994 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища

0,000

2 11616944 110727
9

Глод Віталій Вікторович 34035406 HP 20.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища

0,000

15



               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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-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 11626150 110709
3

Безкровний Віктор Іванович 34076109 HP 20.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

2 11625465 110709
3

Бойков Денис Андрійович 10261910 HP 22.06.1998 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

3 11625100 110709
3

Галкін Денис Олександрович 26264070 HP 23.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

16



4 11624935 110709
3

Гнеп Олександр Валентинович 40208973 HP 23.06.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

5 11616607 110709
3

Ільєнко Олексій Петрович 14384494 HP 25.06.2001 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

6 11618186 110709
3

Кобець Валентин Григорович 601036 ЛГ 12.06.1993 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

7 11618363 110709
3

Марков Олексій Вікторович 25051894 HP 21.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

8 11615280 110709
3

Меркотун Віталій Олександрович 42414092 HK 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

9 11617969 110709
3

Мешков Олександр Миколайович 26765880 HP 24.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

10 11624418 110709
3

Мінін Віктор Дмитрович 18135898 HP 21.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

11 11624066 110709
3

Мокроусов Дмитро Володимирович 39123899 HP 28.06.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

12 11620190 110709
3

Петлюк Геннадій Павлович 50081177 CK 12.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

13 11616675 110709
3

Старостенко Олександр Сергійович 15192851 HP 22.06.2001 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

14 11615912 110709
3

Тимошенко Єгор Олександрович 31457013 HP 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

15 11626004 110709
3

Турчин Андрій Олександрович 002454 HM 24.06.1994 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

17



               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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-с

185 Нафтогазова інженерія та технології 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 11617563 110708
8

Булига Андрій Олександрович 29521928 HP 24.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Нафтогазова 
інженерія та 
технології

0,000

2 11617065 110708
8

Середа Юрій Вікторович 22142829 HP 21.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Нафтогазова 
інженерія та 
технології

0,000

3 11622957 110708
8

Черепанов Максим Володимирович 28657248 HP 21.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Нафтогазова 
інженерія та 
технології

0,000

18



               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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-с

192 Будівництво та цивільна 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 11616313 110709
2

Батаєв Андрій Юрійович 31018737 HP 30.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

2 11626540 110709
2

Беспалов Олександр Федорович 011029 CЗ 20.06.1999 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

3 11621305 110709
2

Горшенков Олександр Євгенійович 011485 HM 23.06.1994 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

19



4 11626675 110709
2

Кисловський Ігор Віталійович 29358993 HP 27.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

5 11624353 110709
2

Койляк Григорій Васильович 46297576 HP 31.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

6 11617044 110709
2

Саприкін Андрій Геннадійович 34605157 HK 20.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

7 11615628 110709
2

Семенов Володимир Сергійович 18084753 HP 30.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

0,000

8 11626634 110709
2

Чернишев Михайло Олександрович 36131497 HP 26.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-с

242 Туризм 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 11617468 110709
1

Букрєєва Дар`я Анатоліївна 53231259 HP 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0025827 Туризм 163,280

2 11617492 110709
1

Таслицька Анна Борисівна 52304840 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0025792 Туризм 116,480
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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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-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 11623210 110709
0

Бадянський Віталій Анатолійович 18135997 HP 21.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Цивільна 
безпека

0,000

2 11623127 110709
0

Читалов Андрій Сергійович 21335916 HP 13.01.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Цивільна 
безпека

0,000

3 11618090 110709
0

Щепотін Дмитро Васильович 18135993 HP 21.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Цивільна 
безпека

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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-с

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті 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 11616955 110708
9

Гальченко Ігор Віталійович 48464920 AP 30.06.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

0,000

2 11616290 110708
9

Хорольський Данііл Антонович 53224938 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)

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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-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 11622343 110893
4

Ревунов Микита Сергійович 53231186 HP 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0026103 Публічне 
управління та 
адміністрування

144,664
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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 «23»  вересня 2022 року 
№ 969-с

291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 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 11627103 111001
8

Нестеренко Максим Сергійович 53356606 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0305899 Міжнародні 
відносини, 
суспільні 
комунікації та 
регіональні 
студії

144,560
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