
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Кривий Ріг

(населений пункт)

від «13» вересня 2018 року №1079су

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Криворізький національний університет" у 2018 році та рішення приймальної 
комісії від «13» вересня 2018 року, протокол №52,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Ступнік М.І.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний 
заклад "Криворізький 
національний університет"

Додаток до наказу від «13»  вересня 2018 року 
№ 1079су

136 Металургія Державна Магістр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5185819 Павлов Олександр Валерійович 072357 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Металургія чорних 
металів

283,27

5176208 Тупиця Сергій Олександрович 072364 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Металургія чорних 
металів

264,11



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний 
заклад "Криворізький 
національний університет"

Додаток до наказу від «13»  вересня 2018 року 
№ 1079су

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5163848 Гайнутдінов Владислав Андрійович 150539 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

326,4


