
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  «Індустріальний  фаховий 

(найменування закладу освіти)

 коледж  Криворізького  національного  університету» 

НАКАЗ
КРИВИЙ РІГ
(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №97у

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
«Індустріальний фаховий коледж Криворізького національного університету» у 
2022 році та рішення приймальної комісії від «01» вересня 2022 року, протокол 
№20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Директор Зоя КАЗАНОВА
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 

«Індустріальний 
фаховий коледж 
Криворізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 97у

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11449072 109937
1

51817313 XE 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво, 
обслуговування і 
ремонт 
залізничних 
колій

0,000

1

Бубирь Дар'я Віталіївна



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  «Індустріальний  фаховий 

(найменування закладу освіти)

 коледж  Криворізького  національного  університету» 

НАКАЗ
КРИВИЙ РІГ
(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №99у

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
«Індустріальний фаховий коледж Криворізького національного університету» у 
2022 році та рішення приймальної комісії від «01» вересня 2022 року, протокол 
№20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Директор Зоя КАЗАНОВА
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 

«Індустріальний 
фаховий коледж 
Криворізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 99у

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10820929 101681
0

Соболь Олександр Русланович 53273660 HP 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво, 
обслуговування і 
ремонт 
залізничних 
колій

0,000

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  «Індустріальний  фаховий 

(найменування закладу освіти)

 коледж  Криворізького  національного  університету» 

НАКАЗ
КРИВИЙ РІГ
(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №96у

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
«Індустріальний фаховий коледж Криворізького національного університету» у 
2022 році та рішення приймальної комісії від «01» вересня 2022 року, протокол 
№20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Директор Зоя КАЗАНОВА
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 

«Індустріальний 
фаховий коледж 
Криворізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 96у

274 Автомобільний транспорт Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10497860 102383
8

Бєлих Рустам Рашадович 53250695 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

171,000

2 10463897 102383
8

Лопунов Ростислав Сергійович 48840994 HP 31.05.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Обслуговування 
та ремонт 
автомобілів і 
двигунів

190,000

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  «Індустріальний  фаховий 

(найменування закладу освіти)

 коледж  Криворізького  національного  університету» 

НАКАЗ
КРИВИЙ РІГ
(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №95у

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
«Індустріальний фаховий коледж Криворізького національного університету» у 
2022 році та рішення приймальної комісії від «01» вересня 2022 року, протокол 
№20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Зоя КАЗАНОВА
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 

«Індустріальний 
фаховий коледж 
Криворізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 95у

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10460284 101681
0

Власюк Руслан Олександрович 53219680 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво, 
обслуговування і 
ремонт 
залізничних 
колій

168,000

1



2 11017669 101681
0

Грицило Віталій Юрійович 53250681 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0025509 Будівництво, 
обслуговування і 
ремонт 
залізничних 
колій

173,000

3 10463367 101681
0

Комісарчук Олександр Сергійович 52254126 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво, 
обслуговування і 
ремонт 
залізничних 
колій

162,000

4 10464026 101681
0

Кондратенко Вадим Олександрович 53273630 HP 27.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво, 
обслуговування і 
ремонт 
залізничних 
колій

175,000

5 10569189 101681
0

Наумова Юлія Миколаївна 53042538 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0317531 Будівництво, 
обслуговування і 
ремонт 
залізничних 
колій

164,000

6 10456587 101681
0

Нікітенко Альбіна Вадимівна 53250558 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво, 
обслуговування і 
ремонт 
залізничних 
колій

173,000

7 10778580 101681
0

Орос Максим Олександрович 53042517 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0184268 Будівництво, 
обслуговування і 
ремонт 
залізничних 
колій

170,000

8 10498517 101681
0

Семенюк Вячеслав Олександрович 53250789 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Будівництво, 
обслуговування і 
ремонт 
залізничних 
колій

165,000

9 10921742 101681
0

Філатов Олександр Олександрович 53250698 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0025800 Будівництво, 
обслуговування і 
ремонт 
залізничних 
колій

180,000

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  «Індустріальний  фаховий 

(найменування закладу освіти)

 коледж  Криворізького  національного  університету» 

НАКАЗ
КРИВИЙ РІГ
(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №94у

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
«Індустріальний фаховий коледж Криворізького національного університету» у 
2022 році та рішення приймальної комісії від «01» вересня 2022 року, протокол 
№20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Зоя КАЗАНОВА
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 

«Індустріальний 
фаховий коледж 
Криворізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 94у

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Фаховий молодший 

бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10465488 102383
6

Бабенко Дар`я Олексіївна 53250556 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

168,000

1



2 10470624 102383
6

Бородай Ілля Євгенович 53238179 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

176,000

3 10615321 102383
6

Малюта Владислав Сергійович 53250728 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

121,000

4 10462139 102383
6

Новенко Владислав Олександрович 53042522 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

168,000

5 10451366 102383
6

Черкас Олег Станіславович 53250560 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткув
ання 
підприємств і 
цивільних 
споруд

173,000

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  «Індустріальний  фаховий 

(найменування закладу освіти)

 коледж  Криворізького  національного  університету» 

НАКАЗ
КРИВИЙ РІГ
(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №93у

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
«Індустріальний фаховий коледж Криворізького національного університету» у 
2022 році та рішення приймальної комісії від «01» вересня 2022 року, протокол 
№20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Директор Зоя КАЗАНОВА
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 

«Індустріальний 
фаховий коледж 
Криворізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 93у

184 Гірництво Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11436150 102383
9

Дудка Аліна Юріївна 53238413 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0262832 Збагачення 
корисних 
копалин

166,000

2 10538140 102383
9

Умовенко В`ячеслав Віталійович 53268079 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Збагачення 
корисних 
копалин

128,000

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Відокремлений  структурний  підрозділ  «Індустріальний  фаховий 

(найменування закладу освіти)

 коледж  Криворізького  національного  університету» 

НАКАЗ
КРИВИЙ РІГ
(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року №92у

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ 
«Індустріальний фаховий коледж Криворізького національного університету» у 
2022 році та рішення приймальної комісії від «01» вересня 2022 року, протокол 
№20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Директор Зоя КАЗАНОВА
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений 
структурний підрозділ 

«Індустріальний 
фаховий коледж 
Криворізького 
національного 
університету»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 92у

133 Галузеве машинобудування Державна Фаховий молодший 
бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10458727 102383
7

Правило Павло Ігорович 53250874 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Експлуатація та 
ремонт 
підйомно-
транспортних, 
будівельних і 
дорожніх машин 
і обладнання

171,000

1


