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

Форма № Н-1.03.1
Маріупольський державний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
МАРІУПОЛЬ
(населений пункт)

від «27» вересня 2019 року №746

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Маріупольський державний університет у 
2019 році та рішення приймальної комісії від «27» вересня 2019 року, протокол 
№78,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2019 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Балабанов К.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



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 «27»  вересня 2019 року 
№ 746

014 Середня освіта Державна Бакалавр Денна 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

6843011 Долиєв Рустам 038664 ДI 30.06.2013 Диплом 
бакалавра

Середня освіта. Мова і 
література (англійська)

37

1



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 «27»  вересня 2019 року 
№ 746

101 Екологія Державна Бакалавр Денна 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

6840614 Долиєва Енеджан 43801941 AH 05.06.2012 
Диплом бакалавра

Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування

35

2


