


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 
№ 747

029 Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа Державна Магістр 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

6824511 Адаменко Людмила Володимирівна 066531 ДCK 04.02.2005 Диплом 
спеціаліста

Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа

265,38
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Додаток до наказу від «27»  вересня 2019 року 
№ 747

053 Психологія Державна Магістр 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

6824529 Мануілова Олена Анатоліївна 11767404 HK 25.06.1999 
Диплом спеціаліста

практична психологія 271,7
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073 Менеджмент Державна Магістр 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

6827250 Золотько Юлія Сергіївна 13843827 HP 30.06.2000 
Диплом спеціаліста

Менеджмент. 
Управління закладом 
загальної середньої 
освіти

403,62

6829018 Мітін Антон Олександрович 38677489 HK 30.06.2010 
Диплом магістра

Менеджмент. 
Управління закладом 
загальної середньої 
освіти

284,24

6838397 Москаленко Ірина Іванівна 10554380 AP 30.06.1998 
Диплом спеціаліста

Менеджмент. 
Управління закладом 
загальної середньої 
освіти

312,8

6836201 Сачеєва Софія Ігорівна 122673 M18 31.12.2018 Диплом 
магістра

Менеджмент. 
Управління закладом 
загальної середньої 
освіти

312,22
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6828986 Стьопін Максим Григорович 21857586 HK 20.06.2003 
Диплом спеціаліста

Менеджмент. 
Управління закладом 
загальної середньої 
освіти

394,86
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073 Менеджмент Державна Магістр 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

6829046 Ханча Галина Миколаївна 17399510 HK 25.01.2002 
Диплом магістра

Менеджмент 
організацій та 
адміністрування

284
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073 Менеджмент Державна Магістр 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

6825130 Яценко Артем Сергійович 21266255 HK 05.07.2002 
Диплом спеціаліста

Управління фінансово-
економічною безпекою

268,7
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281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр 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

6831336 Горустович Юрій Васильович 004120 ЛAHX 20.06.1999 
Диплом спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

296,21

6834024 Костюк Марина Анатоліївна 41123380 HK 02.07.2011 
Диплом спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

219

6829003 Папакіна Карина Юріївна 47746719 HK 30.01.2015 
Диплом магістра

Публічне управління 
та адміністрування

276,68

6824445 Плаксін Андрій Анатолійович 25414296 HK 15.06.2004 
Диплом спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

277,34

6828993 Ханча Федір Олександрович 009311 ЛГBE 26.06.1997 
Диплом спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

294

6825147 Шамлі Сергій Савелійович 875410 TB 27.06.1990 Диплом 
спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

276
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