
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 «08» серпня 2019 року №845су

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Криворізький національний університет" у 2019 році та рішення приймальної 
комісії від «08» серпня 2019 року, протокол №36,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб 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 «08»  серпня 2019 року 
№ 845су

051 Економіка Державна Магістр 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

6778299 Калініченко Анастасія Андріївна 019564 M18 31.01.2018 Диплом 
магістра

Економіка 353,524

6778259 Шаєнко Тетяна Іванівна 36716505 AP 26.06.2009 
Диплом спеціаліста

Економіка 285
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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 «08»  серпня 2019 року 
№ 845су

071 Облік і оподаткування Державна Магістр 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

6778522 Ільчук Дмитро Сергійович 43907765 KB 28.02.2013 
Диплом спеціаліста

Облік і оподаткування 285,48

6778497 Шайхідінова Юлія Михайлівна 45379965 KC 30.06.2013 
Диплом спеціаліста

Облік і оподаткування 260,18
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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 «08»  серпня 2019 року 
№ 845су

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Магістр 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

6778541 Берльова Ольга Олегівна 47077197 XA 20.06.2014 
Диплом спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та страхування

295,77

6778554 Іодко Аліна Леонідівна 41226863 HP 30.06.2011 
Диплом магістра

Фінанси, банківська 
справа та страхування

343,55
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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 «08»  серпня 2019 року 
№ 845су

073 Менеджмент Державна Магістр 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

6778434 Авдєйчик Олексій Леонідович 038897 C16 30.06.2016 Диплом 
спеціаліста

Менеджмент та 
логістика 
зовнішньоекономічної 
діяльності

285,638

6778382 Васін Сергій Анатолійович 23138222 HK 05.07.2003 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
логістика 
зовнішньоекономічної 
діяльності

335,55

6778355 Охрименко Ігор Володимирович 005066 M17 31.01.2017 Диплом 
магістра

Менеджмент та 
логістика 
зовнішньоекономічної 
діяльності

300,856

6778392 Сердюк Ігор Петрович 46907881 HP 30.06.2014 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
логістика 
зовнішньоекономічної 
діяльності

336,33

4



6778406 Соломка Антон Іванович 35266648 HP 30.06.2008 
Диплом спеціаліста

Менеджмент та 
логістика 
зовнішньоекономічної 
діяльності

328,51

6778402 Шульга Олександр Сергійович 109048 C15 03.07.2015 Диплом 
спеціаліста

Менеджмент та 
логістика 
зовнішньоекономічної 
діяльності

330,35
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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 «08»  серпня 2019 року 
№ 845су

073 Менеджмент Державна Магістр 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

6778425 Безверха Катерина Володимирівна 062680 C17 30.06.2017 Диплом 
спеціаліста

Менеджмент 
організацій і бізнес-
адміністрування 

292,554

6778340 Забігаліна Ольга Юріївна 138282 M18 31.12.2018 Диплом 
магістра

Менеджмент 
організацій і бізнес-
адміністрування 

331,338

6778414 Мурашкіна Юлія Віталіївна 45360144 HP 30.06.2013 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 
організацій і бізнес-
адміністрування 

343,84

6778441 Фляга Світлана Олександрівна 39484858 HP 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 
організацій і бізнес-
адміністрування 

288,58
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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 «08»  серпня 2019 року 
№ 845су

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр 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

6778209 Адамчук Григорій Анатолійович 004353 BE 25.06.1996 Диплом 
спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

383,16

6778197 Лаврентьєв Вадим Юрійович 39438711 HP 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

292,27

6776880 Ставицька Ірина Сергіївна 42011755 AP 11.02.2012 
Диплом спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

387,45

6778187 Супрун Сергій Володимирович 40038625 HP 10.03.2011 
Диплом спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

317,62

6778175 Цапчук Віталій Іванович 25759736 HP 30.06.2004 
Диплом спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

377,45

6778162 Шаповал Олена Василівна 893128 HB 26.06.1988 Диплом 
спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

346
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