


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 60-з

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9724540 839091
Ільченко Вікторія Олегівна 000061 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0170300; 2019р. 
- 0170300

Дошкільна освіта 134,600

2 9971317 839091
Славова Жанна Михайлівна 075615 E17 01.07.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0347742; 2021р. 
- 0347742

Дошкільна освіта 135,500

3 9106489 839091
Станкова Ірина Іванівна 051403 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0169964; 2019р. 
- 0169964

Дошкільна освіта 156,100
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 60-з

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9365275 879355
Дічева Валентина Сергіївна 075484 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0015405; 2019р. 
- 0015405

Початкова освіта 133,600

2 9980275 879355
Лучинецька Ніна Дмитрівна 083130 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0342924; 2021р. 
- 0342924

Початкова освіта 134,300

3 9665051 879355
Тесленко Ольга Василівна 051075 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0170092; 2019р. 
- 0170092

Початкова освіта 127,200
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 60-з

014 Середня освіта/014.01 Українська мова 
і література Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9582751 814450
Ворніческу Тетяна Сергіївна 45423443 CK 02.07.2013 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0064707; 2021р. 
- 0064707

Середня освіта: 
українська мова і 
література

116,600
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 60-з

014 Середня освіта/014.01 Українська мова 
і література Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9390670 814451
Воронін Микола Іванович 083101 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0170254; 2019р. 
- 0170254

Середня освіта: 
українська мова і 
література

128,100

2 9255071 814451
Губа Оксана Тодорівна 000353 IC 23.06.1995 Диплом 

молодшого спеціаліста
2021р. - 
0241232; 2021р. 
- 0241232

Середня освіта: 
українська мова і 
література

118,000

3 9983595 814451
Смілянська Валентина Володимирівна 083264 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0369018; 2021р. 
- 0369018

Середня освіта: 
українська мова і 
література

117,400

4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 60-з

014 Середня освіта/014.09 Інформатика Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8763278 809908
Шерова Ольга Панасівна 083235 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0170195; 2019р. 
- 0170195

Середня освіта: 
інформатика

114,700
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 
№ 60-з

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9970341 813220
Мірчевський Владислав Вадимович 068071 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0168828; 2019р. 
- 0168828

Середня освіта: 
фізична культура

110,700

2 8777571 813220
Селецький Станіслав Сергійович 068100 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0169884; 2019р. 
- 0169884

Середня освіта: 
фізична культура

147,500
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