


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет

Додаток до наказу від «03»  серпня 2018 року 
№ 544

014 Середня освіта/014.11 
Фізична культура Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3836295 Усов Олександр Вікторович 066610 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

фізична культура 147,2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет

Додаток до наказу від «03»  серпня 2018 року 
№ 544

035 Філологія/035.08 класичні 
мови та літератури (переклад 

включно)
Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3834904 Папакиця Галина Олександрівна 42029300 HK 29.02.2012 
Диплом молодшого спеціаліста

мова і література 
(новогрецька)

148



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет

Додаток до наказу від «03»  серпня 2018 року 
№ 544

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4359957 Румеліотіс Артем Володимирович 024287 E18 18.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

менеджмент 160,3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет

Додаток до наказу від «03»  серпня 2018 року 
№ 544

081 Право Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4360319 Дроб`язко Олександр Ігорович 078383 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

право 113,7

3835647 Петренко Володимир Олексійович 045852 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

право 128,5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет

Додаток до наказу від «03»  серпня 2018 року 
№ 544

291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії

Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4361100 Дьяченко Олексій Дмитрович 066516 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

міжнародні відносини 115,5





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160


Форма № Н-1.03.1
Маріупольський державний університет


(найменування закладу вищої освіти)


НАКАЗ
МАРІУПОЛЬ
(населений пункт)


від «03» серпня 2018 року №544


Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Маріупольський державний університет у 
2018 році та рішення приймальної комісії від «03» серпня 2018 року, протокол 
№44,


НАКАЗУЮ:


Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 2 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.


Ректор Балабанов К.В.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)


                              М. П.







ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160


Форма № Н-1.03.2


Додаток до наказу про зарахування на навчання


Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет


Додаток до наказу від «03»  серпня 2018 року 
№ 544


014 Середня освіта/014.11 
Фізична культура Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 


юридичних осіб


№
 за
яв
и 
в 


Є
Д
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, 
нозологій, мов, 


музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко


нк
ур
сн
ий
 б
ал


3836295 Усов Олександр Вікторович 066610 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста


фізична культура 147,2







ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160


Форма № Н-1.03.2


Додаток до наказу про зарахування на навчання


Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет


Додаток до наказу від «03»  серпня 2018 року 
№ 544


035 Філологія/035.08 класичні 
мови та літератури (переклад 


включно)
Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 


юридичних осіб


№
 за
яв
и 
в 


Є
Д
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, 
нозологій, мов, 


музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко


нк
ур
сн
ий
 б
ал


3834904 Папакиця Галина Олександрівна 42029300 HK 29.02.2012 
Диплом молодшого спеціаліста


мова і література 
(новогрецька)


148







ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160


Форма № Н-1.03.2


Додаток до наказу про зарахування на навчання


Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет


Додаток до наказу від «03»  серпня 2018 року 
№ 544


073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб


№
 за
яв
и 
в 


Є
Д
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, 
нозологій, мов, 


музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко


нк
ур
сн
ий
 б
ал


4359957 Румеліотіс Артем Володимирович 024287 E18 18.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста


менеджмент 160,3







ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160


Форма № Н-1.03.2


Додаток до наказу про зарахування на навчання


Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет


Додаток до наказу від «03»  серпня 2018 року 
№ 544


081 Право Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб


№
 за
яв
и 
в 


Є
Д
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, 
нозологій, мов, 


музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко


нк
ур
сн
ий
 б
ал


4360319 Дроб`язко Олександр Ігорович 078383 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста


право 113,7


3835647 Петренко Володимир Олексійович 045852 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста


право 128,5







ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160


Форма № Н-1.03.2


Додаток до наказу про зарахування на навчання


Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет


Додаток до наказу від «03»  серпня 2018 року 
№ 544


291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії


Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб


№
 за
яв
и 
в 


Є
Д
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, 
нозологій, мов, 


музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко


нк
ур
сн
ий
 б
ал


4361100 Дьяченко Олексій Дмитрович 066516 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста


міжнародні відносини 115,5







