


               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
Український державний 
університет науки і 
технологій

Додаток до наказу від «21»  вересня 2022 року 
№ 883ст

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 11368336 106733
6

Дроздова Даяна Олександрівна 019853 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0492783 Менеджмент 
промислових та 
бізнес 
організацій

144,500

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
Український державний 
університет науки і 
технологій

Додаток до наказу від «21»  вересня 2022 року 
№ 883ст

136 Металургія 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 11359782 106719
3

Коротя Олександр Миколайович 21183385 HP 22.06.2002 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0492327 Технології та 
обладнання 
виробництва 
металів і сплавів

132,500

2 11353658 106719
3

Лебедь Ярослав Костянтинович 007848 E21 12.02.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0492695 Технології та 
обладнання 
виробництва 
металів і сплавів

129,500

3 11359366 106719
3

Робота Максим Миколайович 015214 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0493320 Технології та 
обладнання 
виробництва 
металів і сплавів

124,500

2



4 11359975 106719
3

Фурсенко Роман Андрійович 113705 E18 30.06.2018 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0493318 Технології та 
обладнання 
виробництва 
металів і сплавів

127,500

3


