


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 Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 415-С

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Денна 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

4711663 Бурима Максим Анатолійович 47537109 MK 27.06.2014 
Диплом молодшого спеціаліста

Фізична культура і 
спорт

136,95

4851094 Чочішвілі Лаша Кукурієвич 37013739 HP 30.06.2009 
Диплом молодшого спеціаліста

Фізична культура і 
спорт

95,12



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 Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 415-С

035 Філологія/035.04 
германські мови та літератури 

(переклад включно)
Державна Бакалавр Денна 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

4734418 Давиденко Олена Ігорівна 081620 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

англійська мова та 
література, німецька 
мова та література

107,79



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 Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 415-С

052 Політологія Державна Бакалавр Денна 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

4856577 Гончаров Дмитро Анатолійович 045350 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Політологія 98,3

4806585 Пахаленко Кирило Віталійович 116394 E18 29.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Політологія 124,19

4716151 Чепуренко Віталій Сергійович 027754 E18 29.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Політологія 105,66



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 Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 415-С

053 Психологія Державна Бакалавр Денна 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

4715635 Чернухін Дмитро Андрійович 083865 E16 20.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Психологія 93,48



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 Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 415-С

061 Журналістика Державна Бакалавр Денна 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

4734498 Постна Юлія Андріївна 051460 E18 29.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Журналістика 112,94



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 Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 415-С

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна 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

4729820 Дургун Хасан Мустафович 025831 E18 29.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Менеджмент 111,3



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 Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 415-С

081 Право Державна Бакалавр Денна 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

4714479 Гербенська Юлія Олегівна 014105 E17 28.02.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Право 90,37



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 Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 415-С

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Бакалавр Денна 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

4804829 Врещ Стас Ігоревич 030348 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Інженерія програмного 
забезпечення

132,65

4722239 Косогоров Дмитро Олександрович 030363 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Інженерія програмного 
забезпечення

108,32

4938413 Масленнікова Владислава Олександрівна 39981570 MK 23.02.2011 
Диплом молодшого спеціаліста

Інженерія програмного 
забезпечення

95,07

4720661 Панасюк Олександр Олександрович 030366 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Інженерія програмного 
забезпечення

108

4711001 Судковенко Максим Олегович 030351 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Інженерія програмного 
забезпечення

109,99



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 Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 415-С

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Денна 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

4714902 Ванін Владислав Дмитрович 014470 E17 01.03.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Комп`ютерні науки 129,5

4896430 Гулеватий Владислав Олегович 027753 E18 29.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Комп`ютерні науки 136,6



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 Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 415-С

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
Державна Бакалавр Денна 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

4808429 Джрай Гарун Оссама 116397 E18 29.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані технології

111,72



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 Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 415-С

227 Фізична терапія, 
ерготерапія Державна Бакалавр Денна 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

4853274 Кудацький Іван Сергійович 076517 M18 12.04.2018 Диплом 
магістра

Фізична терапія, 
ерготерапія

115,62

4715314 Мамаєв Владислав Сергійович 058845 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Фізична терапія, 
ерготерапія

99,14

4913242 Чернозуб Олександр Анатолійович 076559 M18 12.04.2018 Диплом 
магістра

Фізична терапія, 
ерготерапія

118,62



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 Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 415-С

291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії

Державна Бакалавр Денна 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

4806190 Іванов Сергій Вадимович 102198 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Міжнародні відносини 166,62

4805789 Нижник Яна Олександрівна 002116 E18 31.01.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Міжнародні відносини 111,93


