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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 «16»  серпня 2021 року 
№ 309-c

051 Економіка 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9037598 904648 Лимар Наталія Миколаївна 28520125 HP 26.05.2006 
Диплом спеціаліста

Економіка 135,800

2 9006002 904648 Мелетич Марина Володимирівна 034087 M20 25.01.2020 
Диплом магістра

Економіка 138,800

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 «16»  серпня 2021 року 
№ 309-c

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9848161 904637
Гнилюк Вікторія Володимирівна 006771 ЛO 29.06.1996 Диплом 

спеціаліста
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

167,200

2 10137720 904637
Кот Вікторія Ігорівна 45357617 HP 30.06.2013 

Диплом спеціаліста
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

167,100

3 9886894 904637
Полубабкіна Юлія Олександрівна 32910731 HP 30.06.2007 

Диплом спеціаліста
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

159,200

2



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 «16»  серпня 2021 року 
№ 309-c

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9010264 904665 Богатирьова Галина Андріївна 364017 ЛB 30.06.1987 Диплом 
спеціаліста

Маркетинг 186,600

3



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 «16»  серпня 2021 року 
№ 309-c

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9985535 904678 Коренець Юрій Миколайович 21208677 HK 20.06.2002 
Диплом спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

191,100

4



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 «16»  серпня 2021 року 
№ 309-c

181 Харчові 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9865536 904687 Василенко Ніна Володимирівна 36798951 HK 01.07.2009 
Диплом спеціаліста

Харчові технології 146,900

5



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 «16»  серпня 2021 року 
№ 309-c

241 Готельно-ресторанна справа 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9614532 904697 Зубова Олена Юріївна 47304142 HP 30.06.2014 
Диплом спеціаліста

Готельно-
ресторанна справа

142,600

2 9749606 904697 Шишлова Людмила Сергіївна 060916 M15 30.12.2015 
Диплом магістра

Готельно-
ресторанна справа

154,500

6



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 «16»  серпня 2021 року 
№ 309-c

242 Туризм 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9011851 904707 Зінченко Вікторія Миколаївна 14877767 HP 29.06.2001 
Диплом магістра

Туризм 184,100

2 9580429 904707 Ніколайчук Ольга Анатоліївна 23343986 KB 30.06.2003 
Диплом магістра

Туризм 194,200

3 9013034 904707 Ніколенко Ксенія Вікторівна 35193983 HK 30.06.2008 
Диплом магістра

Туризм 194,400

7



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 «16»  серпня 2021 року 
№ 309-c

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8998818 942875
Бочарова Юлія Геннадіївна 32763677 HK 26.06.2007 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

205,300

2 10133384 942875
Горбачова Любов Миколаївна 28144161 HP 05.07.2005 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

133,800

3 9688726 942875
Затолокіна Олена Анатоліївна 636500 ЦB 26.06.1992 Диплом 

спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

145,900

4 9371726 942875
Зельцер Денис Юхимович 29179893 HP 07.07.2006 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

146,800

8



5 10140375 942875
Ільченко Ігор Володимирович 11766734 HP 29.06.1999 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

129,600

6 10117684 942875
Катричев Павло Валерійович 32620790 HP 05.07.2007 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

129,100

7 9701541 942875
Колеснікова Тетяна Олегівна 077417 M20 30.04.2020 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

132,500

8 9592785 942875
Мачихина Ганна Олегівна 47515423 CK 31.05.2014 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

144,500

9 9092529 942875
Приймак Наталія Сергіївна 22784202 KB 30.06.2003 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

202,600

10 9369197 942875
Шишко Едуард Олександрович 005579 ЛK 24.06.1994 Диплом 

спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

134,500

11 9364559 942875
Шишко Наталія Сергіївна 14276384 XA 08.02.2001 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

146,900

12 9004732 942875
Яковенко Юрій Вячеславович 001985 M19 09.01.2019 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

190,800

13 9750488 942875
Ярошенко Ельвіра Олегівна 043703 C15 30.06.2015 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

146,300

9



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 «16»  серпня 2021 року 
№ 309-c

292 Міжнародні економічні відносини 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9262574 904713
Янковський Валерій Андрійович 001990 M19 09.01.2019 

Диплом магістра
Міжнародні 
економічні 
відносини

188,700
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