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

Форма № Н-1.03.1
Кременчуцький  національний  університет  імені  Михайла 

(найменування закладу освіти)

 Остроградського 

НАКАЗ
Кременчук

(населений пункт)

від «05» вересня 2022 року № 06-4

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського у 2022 році та рішення приймальної комісії від 
«05» вересня 2022 року, протокол № 36,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 8 арк.

В.о. ректора Володимир НИКИФОРОВ
(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

Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 

Остроградського

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 06-4

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна 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 10574757 101195
7

Фисун Володимир Володимирович 18162683 XA 29.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Економіка 151,840

1



               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

Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 

Остроградського

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 06-4

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна 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 10563519 104300
9

Ляхов Антон Сергійович 22032919 TA 20.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Облік і 
оподаткування

150,800

2
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               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

Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 

Остроградського

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 06-4

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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 10608949 988933
Глущенко Ярослав Борисович 44357858 TA 01.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 164,060

3
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               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

Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 

Остроградського

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 06-4

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр Заочна 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 11275058 968093

Жданова Анастасія Володимирівна 51992002 TA 17.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0149544 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

155,820

2 10740115 968093

Кахно Олександр Валерійович 50424632 TA 25.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0013030 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

152,649

4



3 10883650 968093

Кузьмін Олександр Сергійович 26357309 TA 27.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0329856 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

153,710

4 10698047 968093

Москалець Максим Олександрович 31277046 TA 18.05.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0326712 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

146,178

5 11239252 968093

Фастовський Олег Борисович 26287556 TA 25.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0437190 Електроенергети
ка, 
електротехніка 
та 
електромеханіка

171,531

5
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               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

Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 

Остроградського

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 06-4

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Заочна 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 10569818 100630
3

Гарагуля Артем Володимирович 36392557 TA 25.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0345809 Комп'ютерно-
інтегровані 
технологічні 
процеси і 
виробництва

148,300

2 11144471 100630
3

Койдан Андрій Денисович 53076186 TA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0454852 Комп'ютерно-
інтегровані 
технологічні 
процеси і 
виробництва

164,424

6



3 11384534 100630
3

Колоколова Єлизавета Максимівна 50940521 TA 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2019р. - 0066989 Комп'ютерно-
інтегровані 
технологічні 
процеси і 
виробництва

171,850

4 11219720 100630
3

Польовий Артем Олександрович 36392402 TA 25.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0485633 Комп'ютерно-
інтегровані 
технологічні 
процеси і 
виробництва

146,921

7
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               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

Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 

Остроградського

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 06-4

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна 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 10698717 983002
Єськов Василь Михайлович 782089 Б 30.06.1989 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автомобільний 
транспорт

149,042

2 11264172 983002

Штепа Владислав Євгенович 52998566 TA 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0179447 Автомобільний 
транспорт

150,421

8


