


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет

Додаток до наказу від «08»  серпня 2019 року 
№ 562

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6793577 19-5171463 49821594 HK 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0275164 дошкільна освіта 123,24
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет

Додаток до наказу від «08»  серпня 2019 року 
№ 562

014 Середня освіта/014.02 
Мова і література Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6793597 19-6425415 50496250 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта. Мова і 
література (англійська)

198,016
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет

Додаток до наказу від «08»  серпня 2019 року 
№ 562

014 Середня освіта/014.11 
Фізична культура Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6034321 19-6369972 001320 ДБ 28.01.2000 Диплом 
кваліфікованого робітника

Середня освіта. 
Фізична культура

142,48

6220828 19-6380164 46373974 HK 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта. 
Фізична культура

161,304
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет

Додаток до наказу від «08»  серпня 2019 року 
№ 562

053 Психологія Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5898775 19-3720424 51141054 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0269233 практична психологія 136,136

6423780 19-6349745 51192949 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0303093 практична психологія 120,224

6424018 19-6157238 51192968 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0303534 практична психологія 127,192

6793619 19-3720272 47863410 HK 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

практична психологія 155,896

6722706 19-6405162 00019-052-2019/021 22.07.2019 
Довідка (тимчасова) про повну 
загальну середню освіту (ОЦ 
«Донбас-Україна»)

практична психологія 129,064
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет

Додаток до наказу від «08»  серпня 2019 року 
№ 562

061 Журналістика Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6028501 19-6369498 00019-052-2019/003 24.06.2019 
Довідка (тимчасова) про повну 
загальну середню освіту (ОЦ 
«Донбас-Україна»)

Журналістика. 
Реклама та зв'язки з 
громадськістю

129,064

6510652 19-6395004 51131270 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0259888 Журналістика. 
Реклама та зв'язки з 
громадськістю

177,008
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет

Додаток до наказу від «08»  серпня 2019 року 
№ 562

061 Журналістика Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6308520 19-6338653 51192649 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0122743 журналістика 132,808
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет

Додаток до наказу від «08»  серпня 2019 року 
№ 562

081 Право Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6756282 19-6355194 51131031 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0357722 право 136,76

6563687 Євсєєв Владислав Олександрович 50477923 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0308660 право 132,184

6798071 19-6427533 49818195 HK 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0362893 право 150,176

6106847 Литвин Максим Іванович 22204315 KX 24.06.2003 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

право 151,632

6563093 19-6381334 51138766 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0355928 право 154,128

6763661 19-3735074 49875467 AP 30.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

право 145,808
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6794322 19-6286060 51192891 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0171338 право 133,744

6794321 Пожидаєва Лариса Володимирівна 442375 A 16.06.1992 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

право 157,664

6509797 19-6394953 51166883 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0129739 право 160,16

6212003 Суханов Владислав Олександрович 40977213 HK 30.06.2011 
Диплом кваліфікованого 
робітника

право 146,328
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет

Додаток до наказу від «08»  серпня 2019 року 
№ 562

125 Кібербезпека Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5882299 19-6362496 51193179 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0216032 кібербезпека 134,056

6024080 19-6369055 00019-025-2019/008 08.07.2019 
Довідка (тимчасова) про повну 
загальну середню освіту (ОЦ 
«Донбас-Україна»)

кібербезпека 154,752

6310401 Скворцова Катерина Романівна 50611912 TE 30.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0261053 кібербезпека 123,864

6422837 Смола Вадим Владиславович 34609908 HK 20.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

кібербезпека 130
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний 
університет

Додаток до наказу від «08»  серпня 2019 року 
№ 562

292 Міжнародні економічні 
відносини Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6025316 19-6369164 00019-052-2019/009 08.07.2019 
Довідка (тимчасова) про повну 
загальну середню освіту (ОЦ 
«Донбас-Україна»)

Міжнародні 
економічні відносини. 
Міжнародний бізнес

192,296
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