
Міністерство освіти і науки 

136 Металургія 

№
 з

ая
ви

 в
 

Є
Д

Е
Б

О
 

5166472 

5175851 

прізвище 

Вернигора 

Розум 

ім'я 

Олександр 

Денис 

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

Форма №Н-1.03.2 

Додаток до наказу про зарахування на навчання 

України 

Державна 

по батькові 

Олексійович 

Вікторович 

Маріупольський механіко-
металургійний коледж 

Державного вищого 
навчального закладу 

"Приазовський державний 
технічний університет" 

Молодший спеціаліст 

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 

(освітньо -кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ 

50496103 НК25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту 

37187845 НК24.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту 

Додаток до наказу від «12» вересня 2018 
№ 247-44 

Заочна 

номери 
сертифікатів 3HO 

0144787 

0253635 

року 

рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб 

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 

нозологій, мов, 
музичних інструментів 

тощо в межах 
спеціальності 

Виробництво сталі і 
феросплавів 

Виробництво сталі і 
феросплавів 

ко
н

ку
рс

н
и

й
 б

ал
 

390 

354 



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 

136 Металургія 

№
 з

ая
ви

 в
 

Є
Д

Е
Б

О
 

5169491 

прізвище 

Смирнов 
1331-5925342 

Державна 

ім'я 

Олег 

по батькові 

Петрович 

Маріупольський механіко-
металургійний коледж 

Державного вищого 
навчального закладу 

"Приазовський державний 
технічний університет" 

Молодший спеціаліст 

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ 

19017036 НК21.06.2002 
Атестат про повну загальну 
середню освіту 

Додаток до наказу від «12» вересня 2018 
№ 247-44 

Заочна 

номери 
сертифікатів ЗНО 

року 

рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб 

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 

нозологій, мов, 
музичних інструментів 

тощо в межах 
спеціальності 

Доменне виробництво 

ко
н

ку
рс

н
и

й
 б

ал
 

435 



Міністерство освіти і науки 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

№
 з

ая
ви

 в
 

Є
Д

Е
Б

О
 

5167299 

5175815 

5171148 

прізвище 

Коробка 
1331-5924123 

Мороз 

Славко 
1331-5925629 

ім'я 

Олексій 

Михайло 

Оксана 

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

Форма №Н-1.03.2 

Додаток до наказу про зарахування на навчання 

України 

Державна 

по батькові 

Васильович 

Іванович 

Русланівна 

Маріупольський механіко-
металургійний коледж 

Державного вищого 
навчального закладу 

"Приазовський державний 
технічний університет" 

Молодший спеціаліст 

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ 

50493597 HK25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту 

49820978 HK24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту 

37993296 ХМ 28.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту 

Додаток до наказу від «12» вересня 2018 
№ 247-44 

Заочна 

номери 
сертифікатів 3HO 

0183956 

року 

рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб 

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 

нозологій, мов, 
музичних інструментів 

тощо в межах 
спеціальності 

Монтаж і експлуатація 
засобів автоматики 
електричних систем 

Монтаж і експлуатація 
засобів автоматики 
електричних систем 

Монтаж і експлуатація 
засобів автоматики 
електричних систем 

ко
н

ку
рс

н
и

й
 б

ал
 

392 

344 

384 



Міністерство освіти і науки 

275 Транспортні 
технології/275.02 на 

залізничному транспорті 

№
 з

ая
ви

 в
 

Є
Д

Е
Б

О
 

5163757 

5162697 

5169537 

прізвище 

Гусак 

Ківерська 

Неділько 
1331-5925386 

ім'я 

Лілія 

Марина 

Катерина 

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

Форма №Н-1.03.2 

Додаток до наказу про зарахування на навчання 

України 

Державна 

по батькові 

Анатоліївна 

Вікторівна 

Геннадіївна 

Маріупольський механіко-
металургійний коледж 

Державного вищого 
навчального закладу 

"Приазовський державний 
технічний університет" 

Молодший спеціаліст 

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 

(освітньо -кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ 

002493 АВ 21.06.1996 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту 

015189 MM 22.06.1994 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту 

25013712 НК 19.06.2004 
Атестат про повну загальну 
середню освіту 

Додаток до наказу від «12» вересня 2018 
№ 247-44 

Заочна 

номери 
сертифікатів ЗНО 

0266908 

0032808 

року 

рахунок коштів фізичних та/або 

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 

нозологій, мов, 
музичних інструментів 

тощо в межах 
спеціальності 

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті 

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті 

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті 

ко
н

ку
рс

н
и

й
 б

ал
 

465 

419 

391 



5163793 

5169700 

Саєнко 

Шкваренко 
1331-5921161 

Лариса 

Оксана 

Валентинівна 

Анатоліївна 

011557 АВ 16.06.1996 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту 

007238 СБ 20.06.1998 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту 

0314196 Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті 

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті 

447 

362 


