


Державний вищий навчальний 
заклад "Національний гірничий 

університет"

Магістр Вечірня

№
 з
ая
в
и
 в

 
Є
Д
Е
Б
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності к

о
н
к
у
р
сн
и
й
 б
ал

838678Крещук Аліна Миколаївна 105312 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Педагогіка вищої школи 152.9

838538Нуньєс Ескудеро Оксана Геннадіївна 106149 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Педагогіка вищої школи 159.4

838216Шаматрин Сергій Миколайович 725082 PB 04.07.1987 Диплом 
спеціаліста

Педагогіка вищої школи 165.4

756080Юрченко Ксенія Олегівна 45811489 HP 30.06.2013 Диплом 
бакалавра

Педагогіка вищої школи 177.7

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «21»  серпня 2017 року 

№ 1258-л

011 Освітні, педагогічні науки Державна 
за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб
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Державний вищий навчальний 
заклад "Національний гірничий 

університет"

Магістр Вечірня

№
 з
ая
в
и
 в

 
Є
Д
Е
Б
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності к

о
н
к
у
р
сн
и
й
 б
ал

860394Коденко Родіон Віталійович 132207 B17 03.07.2017 Диплом 
бакалавра

Економіка підприємства 130.6

838411Лупіна Галина Володимирівна 133409 B17 03.07.2017 Диплом 
бакалавра

Економіка підприємства 136.8

898553Мойсєєва Вікторія Анатоліївна 135494 B17 03.07.2017 Диплом 
бакалавра

Економіка підприємства 136.5

859790Скиба Дмитро Олександрович 43794522 HP 31.05.2012 Диплом 
бакалавра

Економіка підприємства 130.9

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «21»  серпня 2017 року 

№ 1258-л

051 Економіка Державна 
за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб
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Державний вищий навчальний 
заклад "Національний гірничий 

університет"

Магістр Вечірня

№
 з
ая
в
и
 в

 
Є
Д
Е
Б
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності к

о
н
к
у
р
сн
и
й
 б
ал

756692Казаченко Діана Анатоліївна 131997 B17 03.07.2017 Диплом 
бакалавра

Фінанси і кредит 164.9

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «21»  серпня 2017 року 

№ 1258-л

072 Фінанси, банківська справа 
та страхування

Державна 
за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб

3 / 12



Державний вищий навчальний 
заклад "Національний гірничий 

університет"

Магістр Вечірня

№
 з
ая
в
и
 в

 
Є
Д
Е
Б
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності к

о
н
к
у
р
сн
и
й
 б
ал

888729Бурма Кристина Анатоліївна 123623 B17 03.07.2017 Диплом 
бакалавра

Адміністративний 
менеджмент

132.2

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «21»  серпня 2017 року 

№ 1258-л

073 Менеджмент Державна 
за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб
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Державний вищий навчальний 
заклад "Національний гірничий 

університет"

Магістр Вечірня

№
 з
ая
в
и
 в

 
Є
Д
Е
Б
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності к

о
н
к
у
р
сн
и
й
 б
ал

889485Герасимчук Єлизавета Олександрівна 124121 B17 03.07.2017 Диплом 
бакалавра

Маркетингове 
стратегічне управління

175.2

889094Кабіньова Євгенія Анатоліївна 132002 B17 03.07.2017 Диплом 
бакалавра

Маркетингове 
стратегічне управління

135.3

889264Курас Юлія Русланівна 132937 B17 03.07.2017 Диплом 
бакалавра

Маркетингове 
стратегічне управління

131.8

888783Мельник Андрій Вікторович 134955 B17 03.07.2017 Диплом 
бакалавра

Маркетингове 
стратегічне управління

178.9

888884Ноздрачова Ольга Юріївна 136606 B17 03.07.2017 Диплом 
бакалавра

Маркетингове 
стратегічне управління

167

888979Спину Любов Костянтинівна 138744 B17 03.07.2017 Диплом 
бакалавра

Маркетингове 
стратегічне управління

141.1

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «21»  серпня 2017 року 

№ 1258-л

075 Маркетинг Державна 
за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб
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Державний вищий навчальний 
заклад "Національний гірничий 

університет"

Магістр Вечірня

№
 з
ая
в
и
 в

 
Є
Д
Е
Б
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності к

о
н
к
у
р
сн
и
й
 б
ал

899707Бєклєшов Денис Олександрович 36883443 HP 30.06.2009 Диплом 
спеціаліста

Міжнародний бізнес 129.5

762860Лещук Марія Русланівна 059575 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Міжнародний бізнес 150.5

870384Мокін Андрій Олександрович 002897 C17 31.01.2017 Диплом 
спеціаліста

Міжнародний бізнес 153.5

886143Шикірява Оксана Валеріївна 190862 B17 01.07.2017 Диплом 
бакалавра

Міжнародний бізнес 137.5

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «21»  серпня 2017 року 

№ 1258-л

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність

Державна 
за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб
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Державний вищий навчальний 
заклад "Національний гірничий 

університет"

Магістр Вечірня

№
 з
ая
в
и
 в

 
Є
Д
Е
Б
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності к

о
н
к
у
р
сн
и
й
 б
ал

902297Бондаренко Юлія Олександрівна 123412 B17 03.07.2017 Диплом 
бакалавра

Підприємництво 161.5

840832Василюк Анастасія Ігорівна 123661 B17 03.07.2017 Диплом 
бакалавра

Підприємництво 133.7

860179Савченко Тетяна Анатоліївна 43606922 XA 25.05.2012 Диплом 
бакалавра

Підприємництво 151.2

900028Семікіна Ганна Вікторівна 36879192 HP 30.06.2009 Диплом 
спеціаліста

Підприємництво 187.2

860095Сенькіна Юлія Павлівна 43606959 XA 02.08.2012 Диплом 
бакалавра

Підприємництво 148.4

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «21»  серпня 2017 року 

№ 1258-л

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність

Державна 
за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб
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Державний вищий навчальний 
заклад "Національний гірничий 

університет"

Магістр Вечірня

№
 з
ая
в
и
 в

 
Є
Д
Е
Б
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності к

о
н
к
у
р
сн
и
й
 б
ал

674442Богачева Лілія Володимирівна 43509721 PB 25.05.2012 Диплом 
спеціаліста

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

154

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «21»  серпня 2017 року 

№ 1258-л

101 Екологія Державна 
за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб
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Державний вищий навчальний 
заклад "Національний гірничий 

університет"

Магістр Вечірня

№
 з
ая
в
и
 в

 
Є
Д
Е
Б
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності к

о
н
к
у
р
сн
и
й
 б
ал

872333Горбаньов Вадим Сергійович 027265 M15 30.06.2015 Диплом 
магістра

Програмне 
забезпечення систем

153

860446Левченко Ірина Володимирівна 132944 B17 03.07.2017 Диплом 
бакалавра

Програмне 
забезпечення систем

133.3

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «21»  серпня 2017 року 

№ 1258-л

121 Інженерія програмного 
забезпечення

Державна 
за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб
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Державний вищий навчальний 
заклад "Національний гірничий 

університет"

Магістр Вечірня

№
 з
ая
в
и
 в

 
Є
Д
Е
Б
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності к

о
н
к
у
р
сн
и
й
 б
ал

665991Гуліна Ірина Григорівна 19785386 HP 01.07.2002 Диплом 
магістра

Інформаційні 
управляючі системи та 
технології

184.7

617100Родна Катерина Станіславівна 21224965 HP 29.06.2002 Диплом 
спеціаліста

Інформаційні 
управляючі системи та 
технології

183.3

713251Ширін Артем Леонідович 17039796 HP 29.06.2001 Диплом 
спеціаліста

Інформаційні 
управляючі системи та 
технології

184

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «21»  серпня 2017 року 

№ 1258-л

122 Комп'ютерні науки Державна 
за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб
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Державний вищий навчальний 
заклад "Національний гірничий 

університет"

Магістр Вечірня

№
 з
ая
в
и
 в

 
Є
Д
Е
Б
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності к

о
н
к
у
р
сн
и
й
 б
ал

838418Шпильовий В`ячеслав Володимирович 140436 B17 03.07.2017 Диплом 
бакалавра

Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

129.2

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «21»  серпня 2017 року 

№ 1258-л

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна 
за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб
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Державний вищий навчальний 
заклад "Національний гірничий 

університет"

Магістр Вечірня

№
 з
ая
в
и
 в

 
Є
Д
Е
Б
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності к

о
н
к
у
р
сн
и
й
 б
ал

823298Бовін Володимир Вікторович 34107665 HP 18.06.2008 Диплом 
бакалавра

Підземна розробка 
родовищ

131.8

890482Кірдань Андрій Юрійович 11586826 HP 25.06.1999 Диплом 
спеціаліста

Підземна розробка 
родовищ

145.2

891296Макаров Олександр Сергійович 35525873 KB 30.12.2008 Диплом 
спеціаліста

Підземна розробка 
родовищ

151

872497Сєдов Сергій Миколайович 32289637 EP 16.06.2007 Диплом 
спеціаліста

Підземна розробка 
родовищ

131.3

Міністерство освіти і науки України
Додаток до наказу від «21»  серпня 2017 року 

№ 1258-л

184 Гірництво Державна 
за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб
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