
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Східноукраїнський  національний  університет  імені  Володимира  Даля 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
СЄВЄРОДОНЕЦЬК
(населений пункт)

від «09» вересня 2022 року №327с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля у 2022 році та рішення приймальної комісії від «09» 
вересня 2022 року, протокол №21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 47 арк.

Ректор Ольга ПОРКУЯН
(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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

022 Дизайн/022.01 Графічний дизайн Державна Бакалавр Денна 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 10656551 106629
6

21-5848857 Маргарита Ігорівна 52090902 AH 28.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн. 
Графічний 
дизайн

182,000

2 10656343 106629
6

Савельєва Софія В`ячеславівна 53231771 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн. 
Графічний 
дизайн

166,400

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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

035 Філологія/035.041 германські мови 
та літератури (переклад включно), перша 

- англійська
Державна Бакалавр Денна 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 11365169 967679

Скоромна Марія Олександрівна 53252511 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0023132 Філологія 
(германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська)

172,848

2



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

051 Економіка Державна Бакалавр Денна 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 11168697 989515

Чередниченко Нікіта Віталійович 51253553 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2019р. - 0176048 Економіка 173,102

3



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

053 Психологія Державна Бакалавр Денна 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 10995565 989916

21-7913009 Марія Олександрівна 53290343 AH 31.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0028969 Психологія 154,076

2 11214817 989916

21-7924519 Тетяна Сергіївна 53336211 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0221077 Психологія 141,440

4



3 10561069 989916

21-8014659 Ігор Вікторович 53290566 AH 31.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Психологія 137,540

4 11122692 989916

Колесников Богдан Вікторович 53262601 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0055032 Психологія 158,496

5 11028011 989916

21-8131302 Оксана Геннадіївна 013119 OГAB 
21.06.1995 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту

Психологія 145,600

6 10759924 989916

21-7123266 Арсеній Анатолійович 52052879 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Психологія 147,160

7 10861511 989916

21-8088970 Олександра Олександрівна 53234708 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0102364 Психологія 148,408

8 10859975 989916

21-8086689 Самір Чінгізович 53234707 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0102521 Психологія 154,596

9 10888059 989916

21-8029293 Євгенія Артемівна 53288711 AH 30.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0225105 Психологія 135,148

10 10601069 989916

Тіосса Анастасія Олександрівна 52955596 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0012203 Психологія 157,404

5



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Денна 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 10578896 989854
21-2775765 Євген Олегович 44683319 AH 01.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Облік і 
оподаткування

149,760

6



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Денна 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 10677472 989516

21-8069561 Євген Валерійович 52852872 HK 07.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

156,000

2 10612526 989516

21-8053209 Кирило Павлович 53290500 AH 31.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0056026 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

147,992

7



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна 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 10548020 988999

21-7903184 Кирило Романович 51351144 AH 18.07.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 137,540

2 10687665 988999

21-8049301 Марк Олегович 53287601 AH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 158,860

8



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

081 Право Державна Бакалавр Денна 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 10604797 990589

21-8068707 Данило Віталійович 53066021 TA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 176,800

2 10709877 990589

21-7942671 Кирило Віталійович 53148151 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 145,600

9



3 11319024 990589

21-5977282 Єгор Олегович 52865374 AH 01.02.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0337183 Право 176,488

4 11048528 990589

Полякова Аліна Олексіївна 53339423 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0151311 Право 140,504

5 10905176 990589

Рачок Ярослав Олександрович 53260809 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0068744 Право 180,336

10



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

101 Екологія Державна Бакалавр Денна 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 10779187 993257
21-5494007 Максим Іванович 22329759 AH 30.06.2003 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія 138,840

2 10651669 993257
Олійник Артем Валентинович 49361551 CK 27.06.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0439681 Екологія 144,768

3 10590274 993257

21-6469058 Артем Русланович 53300707 AH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0439579 Екологія 139,672

11



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

126 Інформаційні системи та технології Державна Бакалавр Денна 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 10715107 971851
21-3770428 Єгор Володимирович 50670411 AH 13.08.2018 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інформаційні 
системи та 
технології

181,480

12



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Денна 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 10674163 982266
21-5986282 Микола Сергійович 42305054 AH 12.05.2012 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Прикладна 
механіка

160,181

2 10663516 982266

21-5800061 Максим Сергійович 52090922 AH 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Прикладна 
механіка

148,512

3 10674780 982266
21-470367 Олена Вікторівна 38168345 AH 31.05.2010 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Прикладна 
механіка

154,877

13



4 10664459 982266
21-1233222 Юлія Романівна 47306339 AH 28.06.2014 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Прикладна 
механіка

155,938

5 10613310 982266
21-4124017 Олександр Павлович 49980905 AH 01.11.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Прикладна 
механіка

162,302

6 10822532 982266
21-1310766 Володимир Сергійович 45617264 AH 30.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Прикладна 
механіка

152,755

14



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Денна 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 11002159 108577
4

21-2705392 Олена Євгенівна 44684960 AH 01.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Прикладна 
механіка

0,000

15



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Денна 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 10684262 996580
21-5268664 Богдан Миколайович 49823684 HK 24.06.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Галузеве 
машинобудуван
ня

160,181

2 10546416 996580

21-5781220 Євген Олександрович 52090934 AH 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Галузеве 
машинобудуван
ня

155,938

3 10726145 996580
21-5499346 Євген Миколайович 44983011 HK 30.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Галузеве 
машинобудуван
ня

150,103

16



4 10636025 996580
21-2526824 Олена Сергіївна 44684961 AH 01.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Галузеве 
машинобудуван
ня

163,045

5 10681773 996580
21-3140656 Олег Володимирович 46629587 HK 30.06.2014 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Галузеве 
машинобудуван
ня

143,208

6 10656516 996580

21-5825624 Ігор Васильович 52123419 XA 30.11.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Галузеве 
машинобудуван
ня

135,252

7 10658943 996580

21-5725189 Кирило Миколайович 52090933 AH 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Галузеве 
машинобудуван
ня

146,921

8 10590981 996580
21-4715357 Дмитро Станіславович 48881126 HK 31.05.2016 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Галузеве 
машинобудуван
ня

142,678

9 10677075 996580

21-7581226 Сергій Анатолійович 52211952 AH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Галузеве 
машинобудуван
ня

143,738

17



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр Денна 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 10715572 975260

21-5944017 Євгеній Олексійович 50281063 AH 22.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

149,573

2 10918827 975260

Калінін Артем Михайлович 53465301 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0095019 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

157,635

18



3 10656098 975260

21-8046097 Віталій Олексійович 22515409 AH 23.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

148,512

4 10946138 975260

21-8052127 Ілля Петрович 53339431 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0151368 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

132,494

5 10776592 975260

21-8105482 Наталія Георгіївна 569752 Д 30.06.1992 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

150,634

19



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр Денна 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 10496636 108577
6

Кобяков Богдан Геннадійович 45005704 TM 30.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

2 10991016 108577
6

21-8121666 Артем Геннадійович 53329914 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

20



3 11070433 108577
6

Малюта Юрій Михайлович 52551251 BH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

21



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Денна 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 10939959 108576
8

21-3741983 Євген Сергійович 49288676 AH 30.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

2 10878083 108576
8

21-4724266 Дар`я Олександрівна 29608473 AH 27.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

22



3 10872517 108576
8

21-3833729 Володимир Олександрович 23089347 HK 20.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

4 11126644 108576
8

Тарасов Олександр Русланович 48728580 AH 28.05.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

23



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

161 Хімічні технології та інженерія Державна Бакалавр Денна 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 10689148 974882
21-8048358 Олександра Володимирівна 25014640 HK 19.06.2004 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Хімічні 
технології та 
інженерія

141,086

2 10677673 974882
21-8069643 Ольга Вікторівна 27339936 HK 24.06.2005 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Хімічні 
технології та 
інженерія

154,877

24



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

182 Технології легкої промисловості Державна Бакалавр Денна 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 10690715 100232
6

21-8091447 Інна Олександрівна 17625139 AH 22.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Дизайн-
технології, 
конструювання 
та сучасне 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

159,120

25



2 10702718 100232
6

21-8087088 Олександр Олегович 36418215 AH 26.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Дизайн-
технології, 
конструювання 
та сучасне 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

146,390

26



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна 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 10756303 109045
4

21-8033302 Михайло Васильович 29095092 XA 30.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

159,120

2 10680500 109045
4

21-5704096 Артем Володимирович 52080609 XA 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

152,755

3 10625004 109045
4

21-8066122 Максим Олександрович 53339430 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

140,556

27



4 10711392 109045
4

21-8021538 Марія Олександрівна 53351075 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

151,694

5 10657377 109045
4

21-8089607 Денис Павлович 31125523 AP 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

179,275

6 10686272 109045
4

21-6970874 Олександр Володимирович 52017174 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

161,772

7 10596020 109045
4

21-3607895 Костянтин Євгенович 47860951 HK 30.05.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

184,579

8 10690075 109045
4

21-8088831 Артем Едуардович 26345884 AP 30.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

150,634

9 10684375 109045
4

21-5682438 Анастасія Сергіївна 52066875 HK 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

168,667

10 10593113 109045
4

21-2926079 Євгеній Сергійович 46178067 XA 27.06.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

137,904

11 10643348 109045
4

21-4752190 Валерій Сергійович 51318156 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

143,738

12 10523391 109045
4

21-7906296 Данило Денисович 53341861 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0151123 Будівництво та 
цивільна 
інженерія

141,829

13 10619872 109045
4

21-8066152 Анастасія Андріївна 53339421 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

151,164

28



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна 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 10704276 995634

21-5770185 Максим Сергійович 52109683 AH 15.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

137,904

2 10662559 995634

Саржевський Владислав Вікторович 53339320 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0069388 Будівництво та 
цивільна 
інженерія

140,920

29



3 10633968 995634

21-4922350 Олексій Валерійович 51001698 AH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво та 
цивільна 
інженерія

133,661

30



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Денна 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 10715133 109094
4

21-5484857 Євгеній Андрійович 51923368 HK 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Геодезія та 
землеустрій

148,200

2 10645764 109094
4

21-5801203 Дмитро Андрійович 49410630 XA 23.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Геодезія та 
землеустрій

132,600

31



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

201 Агрономія Державна Бакалавр Денна 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 10679603 109094
7

21-8039035 Вікторія Володимирівна 25001583 HK 19.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 159,120

2 10571352 109094
7

21-5739539 Олександр Андрійович 52116552 HK 28.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 144,269

3 10689847 109094
7

21-6464547 Антон Анатолійович 27323493 HK 24.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 159,650

32



4 10724298 109094
7

21-7897583 Аліна Володимирівна 52596549 HK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 164,424

5 10688391 109094
7

21-5790790 Павло Іванович 52116557 HK 28.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агрономія 137,904

6 10599008 109094
7

21-7071179 Сергій Сергійович 42494330 HK 25.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агрономія 154,346

33



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Бакалавр Денна 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 10756233 109096
7

21-6368763 Богдан Русланович 51166872 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технологія 
виробництва та 
переробки 
продукції 
тваринництва

139,495

2 10723301 109096
7

21-5519085 Іван Михайлович 51166790 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технологія 
виробництва та 
переробки 
продукції 
тваринництва

165,485

34



3 10656874 109096
7

21-6351570 Олена Вікторівна 51166669 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технологія 
виробництва та 
переробки 
продукції 
тваринництва

133,130

35



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

208 Агроінженерія Державна Бакалавр Денна 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 10700163 109099
1

21-8045884 Станіслав Олександрович 32085099 HK 30.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 163,894

2 10676266 109099
1

21-8060772 Максим Андрійович 53293199 AH 28.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 148,512

3 10599104 109099
1

21-5653726 Богдан Вікторович 52120587 HK 30.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 149,042

36



4 10597053 109099
1

21-5845233 Данило Андрійович 52120641 HK 30.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 194,126

5 10597385 109099
1

21-5680698 Володимир В`ячеславович 52120612 HK 30.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 141,617

6 10700387 109099
1

21-8034020 Маргарита Ігорівна 23904167 XA 22.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 152,225

7 10718165 109099
1

21-7281459 Олександр Володимирович 52849409 AH 06.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 145,330

8 10632837 109099
1

21-1881767 Ігор Вікторович 14685897 XA 22.06.2001 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 141,086

9 10675105 109099
1

21-2727691 Вадим Юрійович 44842778 HK 01.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 151,164

10 10699824 109099
1

21-5680431 Дмитрій Сергійович 52120605 HK 30.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 176,093

11 10598950 109099
1

21-4305688 Микола Олександрович 50688080 HK 28.12.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 147,982

12 10687461 109099
1

21-5955397 Давід Георгійович 33433467 XA 25.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 168,667

13 10718733 109099
1

21-5682564 Кирило Павлович 52120582 HK 30.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 158,590

14 10682094 109099
1

21-8052404 Юрій Станіславович 34383645 HK 30.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 151,164

37



15 10598065 109099
1

21-5268828 Олександр Сергійович 49823687 HK 24.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 138,434

16 10597821 109099
1

21-5649882 Анатолій Федорович 52120591 HK 30.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 134,191

17 10717514 109099
1

21-5521496 Микита Артемович 51923393 HK 01.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 156,468

18 10598459 109099
1

21-5819609 Володимир Володимирович 52120571 HK 30.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 146,921

19 10682632 109099
1

21-4664844 Богдан Олексійович 50663218 HK 20.07.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 152,755

20 10598592 109099
1

21-5753482 Максим Віталійович 52120584 HK 30.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 143,208

21 10598675 109099
1

21-5359843 Андрій Олександрович 52004271 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 190,944

22 10598800 109099
1

21-3867047 Євген Олексійович 49172512 AH 30.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 158,059

23 10689433 109099
1

21-6385547 Дмитро Сергійович 51166763 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 146,921

24 10684252 109099
1

21-6306296 Ярослав Сергійович 52851788 XA 20.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 162,302

38



25 10758889 109099
1

Стельмах Андрій Олексійович 51383455 HK 15.07.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 137,904

26 10598887 109099
1

21-5649332 Дмитро Олександрович 52120575 HK 30.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 167,606

27 10631370 109099
1

21-6351393 Ілля Володимирович 51135039 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 152,755

28 10837557 109099
1

21-8098658 Олександр Григорович 31460059 XA 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 159,120

29 10599614 109099
1

21-6340566 Дмитро Едуардович 36475656 HK 30.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Агроінженерія 151,694

30 10718977 109099
1

21-5799664 Борис Юрійович 52120639 HK 30.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Агроінженерія 159,650

39



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

226 Фармація, промислова фармація Державна Бакалавр Денна 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 11208322 103468
7

21-8094879 Альбіна Олегівна 53336075 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0213616 Фармація, 
промислова 
фармація

160,368
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               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

227 Фізична терапія, ерготерапія Державна Бакалавр Денна 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 10570869 989802
21-2736801 Аіда Гудрат кизи 49268813 HK 30.06.2016 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Фізична терапія, 
ерготерапія

133,120

2 10725585 989802
21-8076403 Оксана Петрівна 007140 ДA 27.06.1996 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Фізична терапія, 
ерготерапія

148,200

41



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

231 Соціальна робота Державна Бакалавр Денна 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 11028124 990991

21-8131302 Оксана Геннадіївна 013119 OГAB 
21.06.1995 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту

Соціальна 
робота

145,600

2 10699772 990991
21-8093171 Оксана Анатоліївна 13247557 AH 23.06.2000 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Соціальна 
робота

140,400

3 10701237 990991
21-8094486 Олена Анатоліївна 14301419 AH 18.05.2001 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Соціальна 
робота

148,980
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4 10722173 990991

21-8086277 Анна Олександрівна 53230098 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0024054 Соціальна 
робота

146,276
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               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

241 Готельно-ресторанна справа Державна Бакалавр Денна 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 10918874 971526

21-7958453 Марія Геннадіївна 53351039 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0079393 Готельно-
ресторанна 
справа

153,400

44



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Денна 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 10715188 995635

21-5687391 Максим Володимирович 52090787 AH 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

146,390

2 11192652 995635

21-8000717 Ярослав Андрійович 53347407 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0085700 Автомобільний 
транспорт

145,542

45



3 10724076 995635

21-5687726 Георгій Олександрович 52090791 AH 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

142,678

46



               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
Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 327с

292 Міжнародні економічні відносини Державна Бакалавр Денна 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 10569167 971229

Степанов Данило Валентинович 53287313 AH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0014498 Міжнародні 
економічні 
відносини

148,408

47


