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

Форма № Н-1.03.1
Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний 

університет"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
МАРІУПОЛЬ
(населений пункт)

від «12» вересня 2018 року №246-44

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Маріупольський механіко-металургійний 
коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний 
технічний університет" у 2018 році та рішення приймальної комісії від «12» 
вересня 2018 року, протокол №15,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми навчання 
за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Ректор Волошин В.С.
(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 механіко-
металургійний коледж 
Державного вищого 
навчального закладу 

"Приазовський державний 
технічний університет"

Додаток до наказу від «12»  вересня 2018 року 
№ 246-44

136 Металургія Державна Молодший спеціаліст 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

5175793 Кравченко Максим Юрійович 41053113 HK 30.06.2011 
Диплом молодшого спеціаліста

Виробництво сталі і 
феросплавів

11,5
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Міністерство освіти і науки України

Маріупольський механіко-
металургійний коледж 
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"Приазовський державний 
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Додаток до наказу від «12»  вересня 2018 року 
№ 246-44

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Молодший спеціаліст 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

5177583 Кривошеєв Сергій Вікторович 24137793 HK 30.06.2004 
Диплом молодшого спеціаліста

Монтаж і експлуатація 
засобів автоматики 
електричних систем

11,5

5175811 Михальчук Ігор Володимирович 23708933 HK 12.02.2004 
Диплом молодшого спеціаліста

Монтаж і експлуатація 
засобів автоматики 
електричних систем

14,5
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Маріупольський механіко-
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275 Транспортні 
технології/275.02 на 
залізничному транспорті

Державна Молодший спеціаліст 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

5162390 Богатирьова Вікторія Василівна 003457 IPBE 23.02.1996 Диплом 
молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

18,5

5163655 Глазкова Тетяна Сергіївна 43565165 HK 28.05.2012 
Диплом молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

14,5

5161720 Коргун Ірина Олександрівна 30272832 HK 30.06.2006 
Диплом молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

18



5166238 Коссе Ганна Олександрівна 089465 E15 30.06.2015 Диплом 
молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

15,5

5177559 Кузьменко Марина Юріївна 34315055 HK 01.07.2008 
Диплом молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

16

5171113 Кузьмичевська Ірина Анатоліївна 34671147 HK 01.07.2008 
Диплом молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

17,5

5161738 Хасхачих Марина Миколаївна 47185182 HK 01.07.2014 
Диплом молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

13


