


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 
№ 545

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр Заочна 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

4685487 Березіна Тетяна Анатоліївна 39399755 HK 26.06.2010 
Диплом молодшого спеціаліста

дошкільна освіта 108,9

4028844 Калініченко Любов Миколаївна 862986 HT 22.06.1991 Диплом 
молодшого спеціаліста

дошкільна освіта 125,1

3840440 Літвінова Віра Миколаївна 23548987 HK 25.12.2003 
Диплом молодшого спеціаліста

дошкільна освіта 119,7

3841334 Немченкова Ірина Олександрівна 35229668 HK 30.06.2008 
Диплом молодшого спеціаліста

дошкільна освіта 141,5

3842134 Ошуркова Олена Валентинівна 27161314 HK 01.07.2005 
Диплом молодшого спеціаліста

дошкільна освіта 127,4

3972990 Родіна Анна Олександрівна 36777767 HK 01.07.2009 
Диплом молодшого спеціаліста

дошкільна освіта 131,8

4852291 Сігнаєвська Валентина Сергіївна 44077472 BH 15.03.2013 
Диплом молодшого спеціаліста

дошкільна освіта 132,1

4583310 Стиценко Анастасія Сергіївна 37378309 HK 11.07.2009 
Диплом молодшого спеціаліста

дошкільна освіта 96,1

4584002 Фіцнер Анжела Володимирівна 006353 ЗД 31.03.1997 Диплом 
молодшого спеціаліста

дошкільна освіта 108,5



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 
№ 545

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Заочна 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

3843017 Гергелевич Людмила Василівна 28613140 HK 26.06.2006 
Диплом молодшого спеціаліста

Початкова освіта 133,3

4685304 Довшан Євгенія Юріївна 112364 E16 25.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Початкова освіта 114,3

4686451 Дягло Анастасія Анатоліївна 786565 ПT 28.06.1992 Диплом 
молодшого спеціаліста

Початкова освіта 117,8

3837270 Жижкіна Валентина Євгенівна 159340 Ю 27.06.1983 Диплом 
молодшого спеціаліста

Початкова освіта 143,4



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 
№ 545

014 Середня освіта/014.01 
Українська мова і література Державна Бакалавр Заочна 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

4951413 Шаповалова Анастасія Віталіївна 058117 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Українська мова і 
література

116,4



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 
№ 545

014 Середня освіта/014.02 
Мова і література Державна Бакалавр Заочна 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

4468689 Дейнека Станіслав Олексійович 33280875 CM 30.04.2008 
Диплом молодшого спеціаліста

Мова і література 
(англійська)

125,5



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 
№ 545

014 Середня освіта/014.03 
Історія Державна Бакалавр Заочна 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

3975579 Можаєва Любов Миколаївна 23579210 HK 02.02.2004 
Диплом молодшого спеціаліста

історія 136,2



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 
№ 545

029 Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа Державна Бакалавр Заочна 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

4232768 Отрода Катерина Олександрівна 120991 E15 10.07.2015 Диплом 
молодшого спеціаліста

Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа

116,3

4362051 Перепадя Ганна Станіславівна 28343004 HK 01.03.2006 
Диплом молодшого спеціаліста

Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа

127,6



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 
№ 545

034 Культурологія Державна Бакалавр Заочна 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

4362558 Джетимова Лідія Іванівна 015642 E18 07.03.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

культурологія 127,3

4030493 Шульга Олена Володимирівна 359676 MT 28.06.1991 Диплом 
молодшого спеціаліста

культурологія 143,1



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 
№ 545

035 Філологія/035.04 
германські мови та літератури 

(переклад включно)
Державна Бакалавр Заочна 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

4685691 Ковальова Аліна Олександрівна 47215837 HK 01.07.2014 
Диплом молодшого спеціаліста

мова і література 
(англійська)

108,2

3976192 Макарова Ольга Ігорівна 32340446 HK 30.06.2007 
Диплом молодшого спеціаліста

мова і література 
(англійська)

110



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 
№ 545

053 Психологія Державна Бакалавр Заочна 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

3971446 Ваніна Любов Миколаївна 28666710 HK 30.06.2006 
Диплом молодшого спеціаліста

практична психологія 156

4231994 Дюндик Ірина Євгенівна 115216 E18 05.07.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

практична психологія 143,3

4466005 Зленко Марина Володимирівна 36931907 HK 30.06.2009 
Диплом молодшого спеціаліста

практична психологія 122,3

4852844 Каратаєва Марія Сергіївна 133733 E16 22.07.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

практична психологія 148,9

3832178 Караулова Людмила Сергіївна 39734828 HK 01.07.2010 
Диплом молодшого спеціаліста

практична психологія 118,1

4232441 Кікоть Поліна Євгенівна 115244 E18 05.07.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

практична психологія 160,2

4581724 Омельченко Віолетта Вікторівна 115271 E18 05.07.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

практична психологія 123

3971710 Петренко Марія Сергіївна 47169439 HK 30.06.2014 
Диплом молодшого спеціаліста

практична психологія 120,5

4953738 Селіханович Вікторія Анатоліївна 004438 PT-I 30.05.1992 Диплом 
молодшого спеціаліста

практична психологія 96



4363595 Такій Галина Анатоліївна 800420 ПT 29.02.1992 Диплом 
молодшого спеціаліста

практична психологія 103



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 
№ 545

054 Соціологія Державна Бакалавр Заочна 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

4585359 Алімірзоєва Вікторія Вікторівна 852608 ПT 01.03.1991 Диплом 
молодшого спеціаліста

Соціологія 153,6

4585793 Аношина Світлана Валентинівна 952624 PT 30.04.1993 Диплом 
молодшого спеціаліста

Соціологія 165,6

4654611 Школьна-
Волошинова

Надія Валеріївна 007362 IEBE 30.06.1996 Диплом 
молодшого спеціаліста

Соціологія 138,4

4655571 Школьной-
Волошинов

Сергій Олексійович 007369 IEBE 30.06.1996 Диплом 
молодшого спеціаліста

Соціологія 152,8



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 
№ 545

061 Журналістика Державна Бакалавр Заочна 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

3974206 Биковський Станіслав Володимирович 091648 E16 30.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

реклама та зв’язки з 
громадськістю

164,3



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 
№ 545

081 Право Державна Бакалавр Заочна 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

4233203 Борщова Віта Геннадіївна 058478 E18 29.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

право 117,6



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 
№ 545

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна 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

4471626 Жижко Тетяна Валеріївна 21430713 HK 01.04.2003 
Диплом молодшого спеціаліста

Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування

137,4

4470216 Федотова Юлія Валеріївна 34837134 HK 02.07.2008 
Диплом молодшого спеціаліста

Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування

121,4

4684975 Шалін Станіслав В`ячеславович 143556 E17 13.11.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування

95



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 
№ 545

291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії

Державна Бакалавр Заочна 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

4581345 Кекавець Каріна Віталіївна 45498771 HK 03.07.2013 
Диплом молодшого спеціаліста

міжнародні відносини 142,6



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 
№ 545

292 Міжнародні економічні 
відносини Державна Бакалавр Заочна 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

4683863 Коробка Антон Володимирович 019689 E16 28.05.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

міжнародний бізнес 137,2





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 №545


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 заочної форми навчання 
за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 16 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 
№ 545


012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр Заочна 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


4685487 Березіна Тетяна Анатоліївна 39399755 HK 26.06.2010 
Диплом молодшого спеціаліста


дошкільна освіта 108,9


4028844 Калініченко Любов Миколаївна 862986 HT 22.06.1991 Диплом 
молодшого спеціаліста


дошкільна освіта 125,1


3840440 Літвінова Віра Миколаївна 23548987 HK 25.12.2003 
Диплом молодшого спеціаліста


дошкільна освіта 119,7


3841334 Немченкова Ірина Олександрівна 35229668 HK 30.06.2008 
Диплом молодшого спеціаліста


дошкільна освіта 141,5


3842134 Ошуркова Олена Валентинівна 27161314 HK 01.07.2005 
Диплом молодшого спеціаліста


дошкільна освіта 127,4


3972990 Родіна Анна Олександрівна 36777767 HK 01.07.2009 
Диплом молодшого спеціаліста


дошкільна освіта 131,8


4852291 Сігнаєвська Валентина Сергіївна 44077472 BH 15.03.2013 
Диплом молодшого спеціаліста


дошкільна освіта 132,1


4583310 Стиценко Анастасія Сергіївна 37378309 HK 11.07.2009 
Диплом молодшого спеціаліста


дошкільна освіта 96,1


4584002 Фіцнер Анжела Володимирівна 006353 ЗД 31.03.1997 Диплом 
молодшого спеціаліста


дошкільна освіта 108,5







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 
№ 545


013 Початкова освіта Державна Бакалавр Заочна 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


3843017 Гергелевич Людмила Василівна 28613140 HK 26.06.2006 
Диплом молодшого спеціаліста


Початкова освіта 133,3


4685304 Довшан Євгенія Юріївна 112364 E16 25.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста


Початкова освіта 114,3


4686451 Дягло Анастасія Анатоліївна 786565 ПT 28.06.1992 Диплом 
молодшого спеціаліста


Початкова освіта 117,8


3837270 Жижкіна Валентина Євгенівна 159340 Ю 27.06.1983 Диплом 
молодшого спеціаліста


Початкова освіта 143,4







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 
№ 545


014 Середня освіта/014.01 
Українська мова і література Державна Бакалавр Заочна 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


4951413 Шаповалова Анастасія Віталіївна 058117 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста


Українська мова і 
література


116,4







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 
№ 545


014 Середня освіта/014.02 
Мова і література Державна Бакалавр Заочна 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


4468689 Дейнека Станіслав Олексійович 33280875 CM 30.04.2008 
Диплом молодшого спеціаліста


Мова і література 
(англійська)


125,5







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 
№ 545


014 Середня освіта/014.03 
Історія Державна Бакалавр Заочна 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


3975579 Можаєва Любов Миколаївна 23579210 HK 02.02.2004 
Диплом молодшого спеціаліста


історія 136,2







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 
№ 545


029 Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа Державна Бакалавр Заочна 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


4232768 Отрода Катерина Олександрівна 120991 E15 10.07.2015 Диплом 
молодшого спеціаліста


Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа


116,3


4362051 Перепадя Ганна Станіславівна 28343004 HK 01.03.2006 
Диплом молодшого спеціаліста


Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа


127,6







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 
№ 545


034 Культурологія Державна Бакалавр Заочна 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


4362558 Джетимова Лідія Іванівна 015642 E18 07.03.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста


культурологія 127,3


4030493 Шульга Олена Володимирівна 359676 MT 28.06.1991 Диплом 
молодшого спеціаліста


культурологія 143,1







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 
№ 545


035 Філологія/035.04 
германські мови та літератури 


(переклад включно)
Державна Бакалавр Заочна 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


4685691 Ковальова Аліна Олександрівна 47215837 HK 01.07.2014 
Диплом молодшого спеціаліста


мова і література 
(англійська)


108,2


3976192 Макарова Ольга Ігорівна 32340446 HK 30.06.2007 
Диплом молодшого спеціаліста


мова і література 
(англійська)


110







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 
№ 545


053 Психологія Державна Бакалавр Заочна 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


3971446 Ваніна Любов Миколаївна 28666710 HK 30.06.2006 
Диплом молодшого спеціаліста


практична психологія 156


4231994 Дюндик Ірина Євгенівна 115216 E18 05.07.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста


практична психологія 143,3


4466005 Зленко Марина Володимирівна 36931907 HK 30.06.2009 
Диплом молодшого спеціаліста


практична психологія 122,3


4852844 Каратаєва Марія Сергіївна 133733 E16 22.07.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста


практична психологія 148,9


3832178 Караулова Людмила Сергіївна 39734828 HK 01.07.2010 
Диплом молодшого спеціаліста


практична психологія 118,1


4232441 Кікоть Поліна Євгенівна 115244 E18 05.07.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста


практична психологія 160,2


4581724 Омельченко Віолетта Вікторівна 115271 E18 05.07.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста


практична психологія 123


3971710 Петренко Марія Сергіївна 47169439 HK 30.06.2014 
Диплом молодшого спеціаліста


практична психологія 120,5


4953738 Селіханович Вікторія Анатоліївна 004438 PT-I 30.05.1992 Диплом 
молодшого спеціаліста


практична психологія 96







4363595 Такій Галина Анатоліївна 800420 ПT 29.02.1992 Диплом 
молодшого спеціаліста


практична психологія 103







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 
№ 545


054 Соціологія Державна Бакалавр Заочна 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


4585359 Алімірзоєва Вікторія Вікторівна 852608 ПT 01.03.1991 Диплом 
молодшого спеціаліста


Соціологія 153,6


4585793 Аношина Світлана Валентинівна 952624 PT 30.04.1993 Диплом 
молодшого спеціаліста


Соціологія 165,6


4654611 Школьна-
Волошинова


Надія Валеріївна 007362 IEBE 30.06.1996 Диплом 
молодшого спеціаліста


Соціологія 138,4


4655571 Школьной-
Волошинов


Сергій Олексійович 007369 IEBE 30.06.1996 Диплом 
молодшого спеціаліста


Соціологія 152,8







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 
№ 545


061 Журналістика Державна Бакалавр Заочна 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


3974206 Биковський Станіслав Володимирович 091648 E16 30.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста


реклама та зв’язки з 
громадськістю


164,3







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


Форма № Н-1.03.2


Додаток до наказу про зарахування на навчання
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університет


Додаток до наказу від «03»  серпня 2018 року 
№ 545


081 Право Державна Бакалавр Заочна 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


4233203 Борщова Віта Геннадіївна 058478 E18 29.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста


право 117,6







ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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університет


Додаток до наказу від «03»  серпня 2018 року 
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101 Екологія Державна Бакалавр Заочна 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


4471626 Жижко Тетяна Валеріївна 21430713 HK 01.04.2003 
Диплом молодшого спеціаліста


Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування


137,4


4470216 Федотова Юлія Валеріївна 34837134 HK 02.07.2008 
Диплом молодшого спеціаліста


Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування


121,4


4684975 Шалін Станіслав В`ячеславович 143556 E17 13.11.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста


Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування


95







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 
№ 545


291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії


Державна Бакалавр Заочна 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


4581345 Кекавець Каріна Віталіївна 45498771 HK 03.07.2013 
Диплом молодшого спеціаліста


міжнародні відносини 142,6







ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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Форма № Н-1.03.2
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Додаток до наказу від «03»  серпня 2018 року 
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292 Міжнародні економічні 
відносини Державна Бакалавр Заочна 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


4683863 Коробка Антон Володимирович 019689 E16 28.05.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста


міжнародний бізнес 137,2







