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

Форма № Н-1.03.1
Державний  університет  економіки  і  технологій 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
КРИВИЙ РІГ
(населений пункт)

від «12» вересня 2022 року №390-ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний університет економіки і 
технологій у 2022 році та рішення приймальної комісії від «12» вересня 2022 року, 
протокол №8,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 10 арк.

В.о ректора Андрій ШАЙКАН
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               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 Державний університет 
економіки і технологій

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 390-ст

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 10926768 101611
2

Безкоровайна Анастасія Володимирівна 034520 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0021360 Облік і 
оподаткування

138,500

2 10703896 101611
2

Котенко Катерина Олександрівна 000339 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2020р. - 0143179 Облік і 
оподаткування

128,500

3 11344500 101611
2

Михайлюк Марина Вікторівна 35272751 HP 30.06.2008 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0431109 Облік і 
оподаткування

152,500

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 Державний університет 
економіки і технологій

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 390-ст

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 10575967 106551
8

Білякова Анастасія Михайлівна 048392 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0326368 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

149,000

2 11362622 106551
8

Колінько Тетяна Дмитрівна 048396 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0338756 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

130,500

3 11077419 106551
8

Котруца Анастасія Вікторівна 048380 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0338860 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

119,500

2



4 11287079 106551
8

Кривобородя Денис Артемович 074650 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0338881 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

176,000

5 10743309 106551
8

Кузьменко Наталя Юріївна 000357 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2020р. - 0139390 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

141,000

6 10508786 106551
8

Михайленко Юлія Олександрівна 048399 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0339357 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

149,500

7 10809595 106551
8

Павлиш Кирило Дмитрович 048386 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0262549 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

155,000

8 11031318 106551
8

Полякова Крістіна Олександрівна 000361 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2020р. - 0009752 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

118,500

9 10824280 106551
8

Таранець Катерина Вікторівна 000362 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2020р. - 0184851 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

154,000

10 10572762 106551
8

Торукало Аліна Сергіївна 048405 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0340725 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

151,500

11 10861416 106551
8

Трофимович Марина Сергіївна 048387 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0340753 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

118,500

12 10703394 106551
8

Федірко Діана Олександрівна 048406 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0340851 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

119,000

3



13 10580329 106551
8

Шевченко Олег Євгенович 048390 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0341180 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

133,000

14 10815290 106551
8

Шульга Діана Віталіївна 048391 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0341201 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

129,500

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 Державний університет 
економіки і технологій

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 390-ст

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/ 

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 10511684 106551
9

Корсун Поліна Валентинівна 048364 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0338792 Менеджмент 144,000

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 Державний університет 
економіки і технологій

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 390-ст

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 11299484 106552
3

Куліш Назарій Олександрович 000371 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2020р. - 0211762 Маркетинг 141,000

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 Державний університет 
економіки і технологій

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 390-ст

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 10615513 106552
5

Кошман Вікторія Олександрівна 036083 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0328618 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

147,500

2 11082058 106552
5

Лисяк Каріна Ігорівна 048368 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0224248 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

137,500

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 Державний університет 
економіки і технологій

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 390-ст

136 Металургія 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 11294115 101606
5

Юрченко Дарина Олегівна 076230 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0345073 Металургія 117,500

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 Державний університет 
економіки і технологій

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 390-ст

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 10475766 101606
7

Смірнов Станіслав Олександрович 019754 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0313101 Автоматизація 
та комп’ютерно-
інтегровані 
технології

119,000

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 Державний університет 
економіки і технологій

Додаток до наказу від «12»  вересня 2022 року 
№ 390-ст

161 Хімічні технології та 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 11349272 101606
8

Музика Наталія Юріївна 32418776 HP 01.07.2007 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0486059 Хімічні 
технології та 
інженерія

142,500

2 11374417 101606
8

Олійник Людмила Михайлівна 14407241 HP 01.07.2001 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0487605 Хімічні 
технології та 
інженерія

142,000

3 10797488 101606
8

Ческідова Аліна Олексіївна 019761 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0313478 Хімічні 
технології та 
інженерія

119,500

10


