
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 «26» вересня 2022 року №431-ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний університет економіки і технологій 
у 2022 році та рішення приймальної комісії від «26» вересня 2022 року, протокол 
№19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» 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 7 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 «26»  вересня 2022 року 
№ 431-ст

075 Маркетинг Державна Магістр 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 11441839 101617
3

Козачук Андрій Олександрович 12503980 MB 24.06.2006 
Диплом спеціаліста

Маркетинг 188,500

2 11116174 101617
3

Петрішина Тетяна Олександрівна 25627106 HP 30.06.2004 
Диплом спеціаліста

Маркетинг 198,000

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 Державний університет 
економіки і технологій

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
№ 431-ст

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Магістр 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 11528917 109750
4

Істомін Андрій Сергійович 33053065 HP 25.12.2007 
Диплом спеціаліста

Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

2
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               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 431-ст

133 Галузеве машинобудування Державна Магістр 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 11441138 109750
8

Авраменко Тарас Андрійович 021051 M22 28.02.2022 
Диплом магістра

Галузеве 
машинобудуванн
я

0,000

2 11074445 109750
8

Воскобой Дмитро Олександрович 41222477 HP 25.06.2011 
Диплом спеціаліста

Галузеве 
машинобудуванн
я

0,000

3 11074207 109750
8

Коваль Валерій Васильович 30822568 KB 12.03.2007 
Диплом спеціаліста

Галузеве 
машинобудуванн
я

0,000

4 11026890 109750
8

Шевчук Євгеній Олександрович 24537353 HP 24.06.2004 
Диплом спеціаліста

Галузеве 
машинобудуванн
я

0,000

3
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               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 431-ст

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Магістр 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 11071994 101628
5

Горбуля Олександр Анатолійович 35193775 HP 30.06.2008 
Диплом магістра

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

2 11544480 101628
5

Сизова Ганна Ігорівна 35186370 MK 02.07.2008 
Диплом магістра

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

4
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               Наказ Міністерства освіти
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
економіки і технологій

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
№ 431-ст

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Магістр 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 11075827 101628
6

Дорошенко Михайло Миколайович 85007101 MB 02.06.2012 
Диплом спеціаліста

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

2 11075615 101628
6

Капуста Сергій Вікторович 11511946 MB 28.11.2003 
Диплом спеціаліста

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

5
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
економіки і технологій

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
№ 431-ст

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр 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 11027895 101617
7

Гасюк Андрій Вікторович 43780478 HP 01.06.2012 
Диплом спеціаліста

Публічне 
управління та 
адміністрування

126,000

2 11090024 101617
7

Голуб Іван Ігорович 141130 M18 31.12.2018 
Диплом магістра

Публічне 
управління та 
адміністрування

122,000

3 11441732 101617
7

Копайгора Ірина Іванівна 11801240 KB 30.06.1999 
Диплом спеціаліста

Публічне 
управління та 
адміністрування

154,500

4 11123241 101617
7

Михайленко Іван Юрійович 002045 C21 24.06.2021 
Диплом спеціаліста

Публічне 
управління та 
адміністрування

118,000

6



5 11463794 101617
7

Мовчан Тетяна Олександрівна 13924858 XE 10.07.2000 
Диплом спеціаліста

Публічне 
управління та 
адміністрування

121,500

6 11441801 101617
7

Пилипенко Олена Володимирівна 35444889 BK 14.11.2008 
Диплом спеціаліста

Публічне 
управління та 
адміністрування

126,000

7 11120917 101617
7

Погорілко Дмитро Євгенович 43434012 HP 30.05.2012 
Диплом спеціаліста

Публічне 
управління та 
адміністрування

132,500

8 11124719 101617
7

Цвєтков Антон Олегович 066577 M17 31.01.2017 
Диплом магістра

Публічне 
управління та 
адміністрування

132,500

9 11028375 101617
7

Червяченко 
Бурніс

Марія Андріївна 016146 M15 30.06.2015 
Диплом магістра

Публічне 
управління та 
адміністрування

147,500

7


