
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 «06» серпня 2019 року №826су

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Криворізький національний університет" у 2019 році та рішення приймальної 
комісії від «06» серпня 2019 року, протокол №34,

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 7 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 «06»  серпня 2019 року 
№ 826су

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

6312678 Билина Олексій Сергійович 034134 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Прикладна механіка 248,33

6260719 Жданюк Оксана Іванівна 035440 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Прикладна механіка 233,67
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 826су

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

5885726 Береза Єгор Едуардович 009659 E19 30.01.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

254,33

5810039 Болєлов Максим Вадимович 13835558 HP 04.07.2000 
Диплом молодшого спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

248,17

5877246 Тяпченко Валерій Геннадійович 016237 E19 30.04.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

249,17
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 826су

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

5482036 Величко Катерина Михайлівна 37757068 HP 01.04.2010 
Диплом молодшого спеціаліста

Металургія 232

6547540 Забігалін Дмитро Олегович 37334376 HP 30.06.2009 
Диплом молодшого спеціаліста

Металургія 194,33

6390886 Ігнатов Богдан Ігорович 42446061 HP 05.06.2012 
Диплом молодшого спеціаліста

Металургія 170

6370537 Кравченко Олександр Сергійович 109991 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Металургія 189,5

6266711 Ненадова Любов Миколаївна 009446 ЗK 01.03.1995 Диплом 
молодшого спеціаліста

Металургія 200,83
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 826су

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

6057369 Колесник Олександр Сергійович 005359 E19 31.01.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

235,83

5898800 Кукса Всеволод Ігорович 035310 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

253,33

5898609 Ясковець Володимир Володимирович 019291 E17 08.05.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

238,83
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 826су

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

6669763 Гончаров Олександр Хунгович 111154 E16 30.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 256,67

6102140 Рябчук Михайло Сергійович 130908 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 245

6133934 Солощенко Володимир Андрійович 130948 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 243,17

6101449 Стойчик Богдан Олегович 130954 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 239,67

6658114 Фомін Ігор Ігорович 130953 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 243
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 826су

192 Будівництво та цивільна 
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

6492540 Худа Карина Олександрівна 122119 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

206,17
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 826су

274 Автомобільний транспорт 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

5657986 Мамойленко Олександр Олександрович 097531 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

255,27

5650426 Ніколаєв Ігор Євгенійович 097278 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

261,03
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