


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 «28»  вересня 2018 року 
№ 722

014 Середня освіта/014.01 
Українська мова і література Державна Магістр 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

5194105 Мінчук Інна Миколаївна 31254796 AP 30.06.2007 
Диплом спеціаліста

українська мова та 
література

224



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 «28»  вересня 2018 року 
№ 722

014 Середня освіта/014.02 
Мова і література Державна Магістр 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

5191229 Авращенко Ірина Ігорівна 39507877 HK 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

мова і література 
(англійська)

300

5193172 Кузьменко Сергій Георгійович 016190 KM 24.06.1993 Диплом 
спеціаліста

мова і література 
(англійська)

294,6

5185192 Папуш Анастасія Сергіївна 38617213 HK 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

мова і література 
(англійська)

319,04



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 «28»  вересня 2018 року 
№ 722

029 Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа Державна Магістр 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

5182270 Потапова Наталія Миколаївна 10637196 HK 01.07.1998 
Диплом спеціаліста

Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа

220,7



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160
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Додаток до наказу від «28»  вересня 2018 року 
№ 722

073 Менеджмент Державна Магістр 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

5185199 Булава Дмитро Леонідович 004051 ЛEBE 08.07.1997 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

238,4

5193362 Мілейко Олександр Володимирович 28775635 CM 15.06.2006 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

232,2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160
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№ 722

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр 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

5183574 Гаврилюк Ігор Дмитрович 051039 M16 11.11.2016 Диплом 
магістра

Публічне управління 
та адміністрування

241,7

5189291 Стрига Маргарита Миколаївна 17004158 MB 16.06.2007 
Диплом спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

268,3


