
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
1 3 квітня 202 і року № 4 І 5

Форма № Н-1.03.1
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла

(найменування закладу освіти)

Туган-Барановського

НАКАЗ
КРИВИЙ РІГ

(населений пункт)

від «09» серпня 2021 року №292-с

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Донецький національний університет 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2021 році та рішення 
приймальної комісії від «09» серпня 2021 року, протокол №15,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.

Додаток: на 4 арк.

Оксана ЧЕРИ! ТА
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний 
університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 292-c

075 Маркетинг Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9017499 855348 Попович Андрій Сергійович 110161 B18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0103763

Маркетинг 136,100

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний 
університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 292-c

181 Харчові технології Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9239766 854340 Лозовик Світлана Федорівна 073567 B20 19.06.2020 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0109748

Харчові технології 140,000

2 9664009 854340 Михайловська Дар`я Миколаївна 106490 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0071167

Харчові технології 138,700

3 8997621 854340 Хуторнюк Тетяна Володимирівна 073593 B20 12.06.2020 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0027826

Харчові технології 135,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний 
університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 292-c

241 Готельно-ресторанна справа Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9734926 844242 Васильєва Валерія Костянтинівна 002735 B21 19.02.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0070380

Готельно-
ресторанна справа

150,500

2 10191557 844242 Немодрук Олена Павлівна 151033 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0096981

Готельно-
ресторанна справа

153,300
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний 
університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 292-c

242 Туризм Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9900132 869715 Сидоренко Валентина Олександрівна 196216 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0107197

Туризм 128,300
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