
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 «07» серпня 2019 року №838су

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Криворізький національний університет" у 2019 році та рішення приймальної 
комісії від «07» серпня 2019 року, протокол №35,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 19 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 «07»  серпня 2019 року 
№ 838су

015 Професійна освіта/015.10 
Комп’ютерні технології Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6252041 Чорна Євгенія Юріївна 30515576 HP 30.06.2006 
Диплом молодшого спеціаліста

Професійна освіта 
(комп'ютерні 
технології)

232,67

1



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 «07»  серпня 2019 року 
№ 838су

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6657741 Дудчик Анатолій Валерійович 081926 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

0327997 Менеджмент 297,17

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 «07»  серпня 2019 року 
№ 838су

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

5739741 Васильченко Вадим Сергійович 037012 E15 01.07.2015 Диплом 
молодшого спеціаліста

0054780 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

274

3



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 «07»  серпня 2019 року 
№ 838су

081 Право Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6288553 Грайцова Ірина Олегівна 018878 E15 30.06.2015 Диплом 
молодшого спеціаліста

Право 184,5

4



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 «07»  серпня 2019 року 
№ 838су

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6294537 Ткаченко Віра Євгенівна 107965 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Екологія 232,17

5



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 «07»  серпня 2019 року 
№ 838су

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6139403 Устяк Катерина Олексіївна 088978 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Комп'ютерні науки 182,83

6



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 «07»  серпня 2019 року 
№ 838су

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6548047 Овчіннікова Олександра Григорівна 28430085 KC 01.03.2006 
Диплом молодшого спеціаліста

Прикладна механіка 217,83

6496955 Русінов Ілля Ігорович 27160142 HP 28.06.2005 
Диплом молодшого спеціаліста

Прикладна механіка 177,17

7



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 «07»  серпня 2019 року 
№ 838су

133 Галузеве 
машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6255063 Джиголя Іван Іванович 097525 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

239,17

5891793 Дубенчак Дмитро Олегович 019306 E17 08.05.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

186,83

5903668 Йова Тетяна Валентинівна 960591 PT 30.06.1993 Диплом 
молодшого спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

211

6303400 Назаренко Руслан Дмитрович 097532 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

207

6265985 Панасюк Анатолій Сергійович 035315 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

231,83

8



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 «07»  серпня 2019 року 
№ 838су

136 Металургія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

5771120 Філін Андрій Максимович 036993 E15 01.07.2015 Диплом 
молодшого спеціаліста

Металургія 196,83

5757890 Чернявський Роман Віталійович 084456 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Металургія 193

9



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 «07»  серпня 2019 року 
№ 838су

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6666827 Блоха Олександр Вікторович 32414121 HP 01.07.2007 
Диплом молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

197,5

6666659 В`юник Денис Анатолійович 29177013 HP 17.06.2006 
Диплом молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

192,5

6666464 Кравчина Юрій Анатолійович 46060537 HP 30.04.2014 
Диплом молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

189,83

6666342 Латнер Олександр Едуардович 028142 ЗB 01.07.1996 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

210

6352444 Нємцев Артем Вадимович 009661 E19 30.01.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

208,33

10



6352553 Паюк Валентин Дмитрович 009663 E19 30.01.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

184,83

6666131 Таран Роман Юрійович 016039 E17 25.02.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

198,33
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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 «07»  серпня 2019 року 
№ 838су

144 Теплоенергетика Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6180601 Гордієнко Роман Дмитрович 082161 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Теплоенергетика 254,17

6361414 Малиш Тетяна Анатоліївна 26678285 HP 29.06.2005 
Диплом молодшого спеціаліста

Теплоенергетика 212,33
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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 «07»  серпня 2019 року 
№ 838су

184 Гірництво Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6664932 Алєксєєнко Андрій Юрійович 29133514 HP 30.06.2006 
Диплом молодшого спеціаліста

Гірництво 203,67

6365240 Василискіна Олена Павлівна 34631986 HP 27.06.2008 
Диплом молодшого спеціаліста

Гірництво 220

6667562 Ватулін Ян Сергійович 45694112 HP 30.06.2013 
Диплом молодшого спеціаліста

Гірництво 223,5

6465276 Деревянко Петро Вікторович 41578018 HP 01.07.2011 
Диплом молодшого спеціаліста

Гірництво 200,83

6465707 Деркач Віталій Олександрович 016229 E19 30.04.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 213,67

6561073 Задорожня Анжеліка Володимирівна 092798 E16 30.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 196,83

6664431 Костюченко Олексій Володимирович 41163001 AP 21.06.2001 
Диплом молодшого спеціаліста

Гірництво 207,83

6250882 Кретов Максим Юрійович 097483 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 189,33

13



6547161 Лук`яненко Юлія Іванівна 34814062 HP 05.07.2008 
Диплом молодшого спеціаліста

Гірництво 210,33

6359291 Маркушевський Павло Едуардович 25614610 HP 30.06.2004 
Диплом молодшого спеціаліста

Гірництво 226,17

6660132 Михайлова Світлана Валентинівна 27830276 HP 28.06.2005 
Диплом молодшого спеціаліста

Гірництво 198,33

6669276 Попова Інна Миколаївна 23646745 HP 28.07.2004 
Диплом молодшого спеціаліста

Гірництво 226,83

6363882 Сурков Олександр Ігорович 34326980 HP 30.06.2008 
Диплом молодшого спеціаліста

Гірництво 187,33

6491586 Черничка Світлана Расімівна 20006146 HP 30.06.2002 
Диплом молодшого спеціаліста

Гірництво 204,5
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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 «07»  серпня 2019 року 
№ 838су

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6554810 Бабенко Вікторія Олегівна 46094045 HP 30.06.2014 
Диплом молодшого спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

196,17

6193750 Моргун Василь Олегович 14407185 HP 01.07.2001 
Диплом молодшого спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

202

5891011 Черниш Олександр Дмитрович 25423890 HP 15.06.2004 
Диплом молодшого спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

201,17
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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 «07»  серпня 2019 року 
№ 838су

263 Цивільна безпека Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6355916 Нікіфорова Ірина Миколаївна 23023988 HP 29.06.2003 
Диплом молодшого спеціаліста

Цивільна безпека 183,83

6356918 Піскоха Олена Валеріївна 47598680 AP 30.06.2014 
Диплом молодшого спеціаліста

Цивільна безпека 211,67
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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 «07»  серпня 2019 року 
№ 838су

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6505435 Поліщук Валерій Миколайович 43763476 HP 31.05.2012 
Диплом молодшого спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

206,3
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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 «07»  серпня 2019 року 
№ 838су

275 Транспортні 
технології/275.03 на 

автомобільному транспорті
Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6363953 Даценко Олександр Васильович 000100 IEEB 01.03.1998 Диплом 
молодшого спеціаліста

Транспортні технології 
(на автомобільному 
транспорті)

206,67
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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 «07»  серпня 2019 року 
№ 838су

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

5746599 Кудря Оксана Володимирівна 000570 ЗM 14.06.1998 Диплом 
молодшого спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

234,83

5874562 Тесцова Ганна Петрівна 36251376 HP 01.06.2009 
Диплом молодшого спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

213

19


