
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 №59-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 
№ 59-ст

053 Психологія Державна Молодший 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 8161287 796609

Бєлоусова Ольга Вадимівна 51894227 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0204301 Психологія 174,828

2 8190779 796609

Мороз Даніїл Едуардович 51885129 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0168022 Психологія 143,106

3 8219334 796609

Тимошенко Наталія Леонідівна 51893542 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0072253 Психологія 163,098

4 8202487 796609

Троценко Вікторія Андріївна 51904904 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0088632 Психологія 157,896
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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 
№ 59-ст

071 Облік і оподаткування Державна Молодший 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 8320481 791350

Котенко Катерина Олександрівна 51893571 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0143179 Облік і 
оподаткування

136,272

2 8234906 791350

Панченко Любомир Павлович 51804594 KC 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0115720 Облік і 
оподаткування

149,193
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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 
№ 59-ст

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Молодший 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 8189966 791354

Каліханова Анастасія Євгенівна 51893603 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0145499 Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

161,058

2 8184425 791354

Кузьменко Наталя Юріївна 51894165 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0139390 Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

147,696

3 8220755 791354

Пушня Дар`я Юріївна 51896216 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0047217 Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

127,602

4 8285847 791354

Сидорович Наталя Володимирівна 51894007 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0297035 Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

156,366
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