№ заяви в
ЄДЕБО

071 Облік і оподаткування

прізвище

960617 Малієнко

1/6

Державна

ім'я

Оксана

по батькові

Іванівна

Бакалавр

номер, серія, дата видачі та тип
документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень/ступінь, на
основі якого відбувається вступ
13207185 HP 26.06.2000 Диплом
спеціаліста

Додаток до наказу від «26» серпня 2017 року
№ 1283-л

Заочна

номери
сертифікатів ЗНО

за рахунок коштів фізичних,
юридичних осіб
назва спеціалізацій,
освітніх програм,
нозологій, мов,
музичних інструментів
тощо в межах
спеціальності

конкурсний бал

Державний вищий навчальний
заклад "Національний гірничий
університет"

Міністерство освіти і науки України

667

№ заяви в
ЄДЕБО

072 Фінанси, банківська справа
та страхування

891834 Рубін

2/6

Державна

прізвище

ім'я

Іван

по батькові

Леонідович

Бакалавр

номер, серія, дата видачі та тип
документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень/ступінь, на
основі якого відбувається вступ
37620675 HP 08.02.2010 Диплом
бакалавра

Додаток до наказу від «26» серпня 2017 року
№ 1283-л

Заочна

номери
сертифікатів ЗНО

за рахунок коштів фізичних,
юридичних осіб
назва спеціалізацій,
освітніх програм,
нозологій, мов,
музичних інструментів
тощо в межах
спеціальності

конкурсний бал

Державний вищий навчальний
заклад "Національний гірничий
університет"

Міністерство освіти і науки України

665

№ заяви в
ЄДЕБО

121 Інженерія програмного
забезпечення

Державна

прізвище

ім'я

по батькові

889747 Володченков

Роман

Юрійович

890063 Прокопчук

Владислав

Леонідович

890546 Прокопчук

Ольга

Ігорівна

3/6

Бакалавр

номер, серія, дата видачі та тип
документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень/ступінь, на
основі якого відбувається вступ
29705641 HP 10.06.2006 Диплом
спеціаліста
29023754 HP 27.06.2006 Диплом
спеціаліста
47602703 HP 30.06.2014 Диплом
спеціаліста

Додаток до наказу від «26» серпня 2017 року
№ 1283-л

Заочна

номери
сертифікатів ЗНО

за рахунок коштів фізичних,
юридичних осіб
назва спеціалізацій,
освітніх програм,
нозологій, мов,
музичних інструментів
тощо в межах
спеціальності

конкурсний бал

Державний вищий навчальний
заклад "Національний гірничий
університет"

Міністерство освіти і науки України

624
678
615

№ заяви в
ЄДЕБО

131 Прикладна механіка

прізвище

888829 Трегубенко

4/6

Державна

ім'я

Сергій

по батькові

Олександрович

Бакалавр

номер, серія, дата видачі та тип
документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень/ступінь, на
основі якого відбувається вступ
32390883 HP 30.06.2007 Диплом
спеціаліста

Додаток до наказу від «26» серпня 2017 року
№ 1283-л

Заочна

номери
сертифікатів ЗНО

за рахунок коштів фізичних,
юридичних осіб
назва спеціалізацій,
освітніх програм,
нозологій, мов,
музичних інструментів
тощо в межах
спеціальності

конкурсний бал

Державний вищий навчальний
заклад "Національний гірничий
університет"

Міністерство освіти і науки України

647

№ заяви в
ЄДЕБО

141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Державна

прізвище

ім'я

по батькові

889174 Бахіна

Олена

Олександрівна

889508 Максімова

Інна

Анатоліївна

954088 Устіч

Валерій

Валерійович

5/6

Бакалавр

номер, серія, дата видачі та тип
документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень/ступінь, на
основі якого відбувається вступ
29180513 HP 27.06.2006 Диплом
спеціаліста
24010212 HP 25.06.2004 Диплом
спеціаліста
41205253 HP 30.06.2011 Диплом
спеціаліста

Додаток до наказу від «26» серпня 2017 року
№ 1283-л

Заочна

номери
сертифікатів ЗНО

за рахунок коштів фізичних,
юридичних осіб
назва спеціалізацій,
освітніх програм,
нозологій, мов,
музичних інструментів
тощо в межах
спеціальності

конкурсний бал

Державний вищий навчальний
заклад "Національний гірничий
університет"

Міністерство освіти і науки України

617
596
592

№ заяви в
ЄДЕБО

184 Гірництво

прізвище

889031 Прихорчук

6/6

Державна

ім'я

Артем

по батькові

Олександрович

Бакалавр

номер, серія, дата видачі та тип
документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень/ступінь, на
основі якого відбувається вступ
013125 M15 27.06.2015 Диплом
магістра

Додаток до наказу від «26» серпня 2017 року
№ 1283-л

Заочна

номери
сертифікатів ЗНО

за рахунок коштів фізичних,
юридичних осіб
назва спеціалізацій,
освітніх програм,
нозологій, мов,
музичних інструментів
тощо в межах
спеціальності

конкурсний бал

Державний вищий навчальний
заклад "Національний гірничий
університет"

Міністерство освіти і науки України

610

