


               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 «12»  вересня 2022 року 
№ 332/1с

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 10580066 106629
6

21-8035015 Сабіна Акіф кизи 53336175 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн. 
Графічний 
дизайн

137,280

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 «12»  вересня 2022 року 
№ 332/1с

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 10878308 989916

21-7933486 Ярослава Сергіївна 53344961 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0448221 Психологія 154,076

2 10637376 989916
21-306410 Ігор Сергійович 42424157 HK 12.05.2012 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Психологія 177,580

3 10731190 989916

Курусь Віра Олександрівна 53286378 AH 31.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0013869 Психологія 166,348

2



4 11153404 989916

Ракитянська Анастасія Сергіївна 53238591 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0043749 Психологія 151,996

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 «12»  вересня 2022 року 
№ 332/1с

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 10894088 990589

21-8095626 Аліна Олексіївна 53290598 AH 31.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0343337 Право 149,344

2 10742955 990589

Івкова Ганна Олександрівна 53339338 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0034507 Право 173,056

4



3 10878157 990589

Морозов Олександр Вікторович 53275707 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0221517 Право 145,340

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 «12»  вересня 2022 року 
№ 332/1с

122 Комп'ютерні науки 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 10731652 997006

Лунякін Кирило Денисович 53287325 AH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0014117 Комп'ютерні 
науки

140,712

2 10762561 997006

21-8038079 Денис Анатолійович 53148424 XM 27.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0055984 Комп'ютерні 
науки

145,496

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 «12»  вересня 2022 року 
№ 332/1с

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 11072816 108577
6

Коберник Володимир Володимирович 746906 Д 01.07.1993 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

2 11066559 108577
6

Стасюк Юрій Сергійович 49198548 BH 27.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

0,000

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 «12»  вересня 2022 року 
№ 332/1с

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 10716805 995635

21-5686889 Денис Дмитрович 52090810 AH 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

147,982

2 10717300 995635

21-5680781 Данило Сергійович 52090819 AH 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

143,208

8



3 11082598 995635

21-8026284 Максим Костянтинович 53042436 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0099412 Автомобільний 
транспорт

150,740

9



               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 «12»  вересня 2022 року 
№ 332/1с

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті 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 10579998 966359

21-5829373 Єгор Євгенович 50281499 AH 23.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології на 
залізничному 
транспорті

149,573

2 10717156 966359

21-4004735 Юлія Сергіївна 48449487 AH 12.02.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології на 
залізничному 
транспорті

135,252

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 «12»  вересня 2022 року 
№ 332/1с

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті 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 10716545 965078

21-8095980 Ірина Валеріївна 982394 A 22.06.1990 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології на 
автомобільному 
транспорті

150,103

2 10585980 965078

21-2857988 Андрій Ігорович 24351199 AH 25.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології на 
автомобільному 
транспорті

135,252

11



3 10719222 965078

21-4274195 Олександр Юрійович 50032414 AH 27.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології на 
автомобільному 
транспорті

150,634

4 10654056 965078

Кашубська Вікторія Вікторівна 18898173 HK 21.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0471277 Транспортні 
технології на 
автомобільному 
транспорті

146,284

5 10538250 965078

21-7156142 Родіон Романович 51855881 AH 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0176600 Транспортні 
технології на 
автомобільному 
транспорті

137,798

6 10711699 965078

21-4573285 Діана Олександрівна 50644993 AH 29.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології на 
автомобільному 
транспорті

145,860

7 10696477 965078

21-8067261 Олександр Сергійович 23080776 AH 01.07.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Транспортні 
технології на 
автомобільному 
транспорті

151,694

8 10552544 965078

Ткаченко Артем Дмитрович 53293205 AH 28.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0318923 Транспортні 
технології на 
автомобільному 
транспорті

153,816

9 10836699 965078

Федоренко Іван Віталійович 53222168 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0099568 Транспортні 
технології на 
автомобільному 
транспорті

143,208
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