
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Державний  університет  економіки  і  технологій 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
м. Кривий Ріг
(населений пункт)

від «05» вересня 2020 року №57-ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний університет економіки і технологій 
у 2020 році та рішення приймальної комісії від «05» вересня 2020 року, протокол 
№18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2020 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

В.о ректора Шайкан А.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 
№ 57-ст

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8080613 791069

Глоба Богдана Віталіївна 52092730 KC 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0139868 Менеджмент 184,008

2 7952396 791069
Леонідов Дмитро Миколайович 49989106 HP 15.12.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 126,276

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 
№ 57-ст

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8142999 791076

Дмитрієв Олексій Володимирович 51893792 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0090152 Інженерія 
програмного 
забезпечення

172,074

2 7966258 791076

Католіченко Анастасія Сергіївна 51894507 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0145406 Інженерія 
програмного 
забезпечення

191,964

3 8215200 791076

Рижак Артем Васильович 51885713 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0067333 Інженерія 
програмного 
забезпечення

166,158

4 8268054 791076

Тараненко Владислав Дмитрович 51895985 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0136288 Інженерія 
програмного 
забезпечення

161,874

2



5 7694490 791076

Шабан Юлія Дмитрівна 51895190 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0131911 Інженерія 
програмного 
забезпечення

161,364

3


