
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Кривий Ріг

(населений пункт)

від «01» серпня 2019 року №813су

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Криворізький національний університет" у 2019 році та рішення приймальної 
комісії від «01» серпня 2019 року, протокол №32,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 12 арк.

Ректор Ступнік М.І.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 813су

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6441985 Кошова Анна Геннадіївна 50709585 MK 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0214013 Облік і оподаткування 157,845

5597485 Петренко Олена Василівна 960777 PT 28.06.1993 Диплом 
молодшого спеціаліста

0341893 Облік і оподаткування 166,566
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 813су

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6313125 Клімченко Роман Анатолійович 50322807 HP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0245514 Фінанси, банківська 
справа та страхування

156,366

5732540 Корнєва Анастасія Миколаївна 50887189 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0229474 Фінанси, банківська 
справа та страхування

162,435

5952545 Маренич Катерина Сергіївна 50928092 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0023440 Фінанси, банківська 
справа та страхування

172,788

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 813су

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6240204 Лихман Ніна Володимирівна 51308989 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0098575 Менеджмент 167,586

6170211 Олійник Владислава Ігорівна 50878348 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0063273 Менеджмент 156,978
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 813су

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5749612 Афонченко Андрій Ігорович 49553597 HP 31.05.2017 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Інженерія програмного 
забезпечення

158,151

6637134 Романенко Ярослав Сергійович 46301987 HP 31.05.2014 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0391109 Інженерія програмного 
забезпечення

154,683
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 813су

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6684162 Сьомін Єгор Сергійович 50885519 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0060388 Комп'ютерні науки 152,439
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 813су

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6040750 Борідченко Михайло Костянтинович 50887006 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0112037 Комп’ютерна 
інженерія

161,466
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 813су

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5561001 Володарський Едуард Олександрович 26758342 HP 24.06.2005 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0331189 Прикладна механіка 110,595

5583319 Щербак Ігор Віталійович 51004724 HP 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0087612 Прикладна механіка 119,391
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 813су

133 Галузеве 
машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5644675 Кушнір Ігор Павлович 005126 AC 23.06.1998 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0117366 Галузеве 
машинобудування

141,494
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 813су

136 Металургія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5484621 Панченко Ірина Анатоліївна 029525 ЗB 30.06.1995 Диплом 
молодшого спеціаліста

0341719 Металургія 126,981

5400258 Проценко Станіслав Миколайович 50233657 HP 26.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0273397 Металургія 101,543

5473799 Романюха Олесь Анатолійович 49233461 TA 30.06.2016 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0266887; 0301698 Металургія 121,831
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 813су

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5886173 Перов Ілля Юрійович 29097782 HP 01.07.2006 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0346930 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

111,063

6062441 Полянський Віталій Вікторович 29356956 HP 27.06.2006 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

150,598
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 813су

184 Гірництво Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5885996 Голяницький Олексій Миколайович 43212230 HP 31.05.2012 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Гірництво 166,048

5386024 Карабібер Михайло Іванович 18116899 HP 21.06.2002 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Гірництво 153,147

5661881 Касьяненко Андрій Леонідович 19261281 HP 26.06.2002 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Гірництво 145,968

5748875 Ковердюк Олег Євгенійович 51308920 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0079958 Гірництво 180,041

6140695 Шишко Олександр Сергійович 50341670 HP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0035660 Гірництво 136,605
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 813су

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
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в 

ЄД
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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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6036753 Алєксєєнко Сергій Володимирович 34556135 HP 30.06.2008 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Автомобільний 
транспорт

150,494

6249490 Мартем`янов Олександр Анатолійович 21355018 HP 17.01.2003 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0354601 Автомобільний 
транспорт

111,479

6036570 Стець Костянтин Валерійович 24967596 HP 18.06.2004 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Автомобільний 
транспорт

163,083

6230221 Шепшелей Єгор Валерійович 48840916 HP 31.05.2016 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0346919 Автомобільний 
транспорт

130,356
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