
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 «15» серпня 2019 року №865су

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний вищий навчальний заклад 
"Криворізький національний університет" у 2019 році та рішення приймальної 
комісії від «15» серпня 2019 року, протокол №41,

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 9 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 «15»  серпня 2019 року 
№ 865су

081 Право Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6797320 Жукова Юлія Андріївна 136120 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Право 260,83

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 «15»  серпня 2019 року 
№ 865су

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6790977 Мовчан Ірина Леонідівна 24237478 HP 05.07.2004 Диплом 
молодшого спеціаліста

Екологія 207,67
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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 «15»  серпня 2019 року 
№ 865су

133 Галузеве 
машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6804232 Прольотов Дмитро Сергійович 27043918 TA 30.06.2005 Диплом 
молодшого спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

191,5
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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 «15»  серпня 2019 року 
№ 865су

136 Металургія Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6804679 Федоров Роман Валерійович 012577 E15 30.06.2015 Диплом 
молодшого спеціаліста

Металургія 201,5
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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 «15»  серпня 2019 року 
№ 865су

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6801130 Влазнєв Олександр Станіславович 46671599 HP 09.06.2014 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

212,17
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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 «15»  серпня 2019 року 
№ 865су

184 Гірництво Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6558974 Брикайло Тетяна Миколаївна 46438830 HP 30.06.2014 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 217,7

6807524 Виборна Ірина Анатоліївна 26678041 HP 30.06.2005 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 192,45

6801720 Воловик Андрій Олександрович 40029200 HP 01.04.2011 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 189,86

6807603 Григоренко Артем Володимирович 135765 E17 12.07.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 204,5

6801666 Гунько Костянтин Миколайович 21063832 HP 20.06.2002 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 226,39

6807938 Мостовий Володимир Юрійович 47299160 HP 30.06.2014 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 187,93

6801588 Плохой Микита Андрійович 077080 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 205,5

6785605 Ярац Мілана 0956729 A 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 108
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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 «15»  серпня 2019 року 
№ 865су

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6790123 Сівцов Євген Олександрович 17477612 HP 23.03.2002 Диплом 
молодшого спеціаліста

Будівництво та 
цивільна інженерія

174,67
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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 «15»  серпня 2019 року 
№ 865су

263 Цивільна безпека Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6801814 Клименко Оксана Юріївна 42619473 HP 06.05.2012 Диплом 
молодшого спеціаліста

Цивільна безпека 226,33

6801742 Нековаль Анастасія Олександрівна 045107 E18 29.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Цивільна безпека 194,5
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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 «15»  серпня 2019 року 
№ 865су

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6799615 Школа Олексій Сергійович 36450521 HP 30.06.2009 Диплом 
молодшого спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

198,17
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