


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 «19»  серпня 2021 року 
№ 67-з

013 Початкова освіта Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9878252 859354 Врємя Вікторія Анатоліївна 019883 C16 03.06.2016 
Диплом спеціаліста

Початкова освіта. 
Інклюзивна освіта

108,200

2 9383809 859354 Левицька Юлія Вікторівна 46651981 CK 02.06.2014 
Диплом спеціаліста

Початкова освіта. 
Інклюзивна освіта

132,900

3 9843281 859354 Матюхіна Варвара Геннадіївна 003050 M21 26.02.2021 
Диплом магістра

Початкова освіта. 
Інклюзивна освіта

111,300

4 9878853 859354 Узун Марина Сергіївна 45476591 CK 29.06.2013 
Диплом спеціаліста

Початкова освіта. 
Інклюзивна освіта

114,500
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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 «19»  серпня 2021 року 
№ 67-з

013 Початкова освіта Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9241984 848503 Пащенко Ольга Валеріївна 39740176 CK 12.07.2010 
Диплом спеціаліста

Початкова освіта. 
Позашкільна освіта

114,200
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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 «19»  серпня 2021 року 
№ 67-з

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9527844 893988
Бондаренко Діана Григорівна 036029 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0002816

Середня освіта: 
англійська мова і 
література

147,000

2 9851034 893988
Кудінова Марина Анатоліївна 25988644 HP 01.03.2005 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0039537

Середня освіта: 
англійська мова і 
література

164,500
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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 «19»  серпня 2021 року 
№ 67-з

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9233294 921191
Королюк Тетяна Іллівна 32178530 KB 08.06.2007 

Диплом спеціаліста
Середня освіта: 
англійська мова і 
література

140,000

2 9584055 921191
Стамбулова Валентина Георгіївна 43205242 CK 31.05.2012 

Диплом спеціаліста
Середня освіта: 
англійська мова і 
література

126,200
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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 «19»  серпня 2021 року 
№ 67-з

053 Психологія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10187686 839766 Бачурська Олександра Іллівна 095393 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0046728

Психологія 136,000

2 9856624 839766 Константинова Валерія Віталіївна 130014 B17 05.07.2017 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0053842

Психологія 180,000

3 10185898 839766 Мєрєуца Тетяна Геннадіївна 034398 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0006687

Психологія 182,700
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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 «19»  серпня 2021 року 
№ 67-з

053 Психологія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10152115 824908 Бондаренко Ірина Вікторівна 102769 M20 30.07.2020 
Диплом магістра

Психологія 126,500

2 9248764 824908 Браїла Олена Іванівна 008945 KЖ 25.06.1993 
Диплом спеціаліста

Психологія 110,900

3 10192883 824908 Гусєва Олена Олександрівна 007395 ЛЖ 28.06.1994 
Диплом спеціаліста

Психологія 134,900

4 9243211 824908 Дімітрієва Руслана Вікторівна 122036 C17 02.10.2017 
Диплом спеціаліста

Психологія 120,500

5 9612018 824908 Кудряшова Олена В`ячеславівна 003809 M21 26.02.2021 
Диплом магістра

Психологія 112,700

6 10153425 824908 Пономаренко Андрій Андрійович 27417101 XA 30.06.2005 
Диплом спеціаліста

Психологія 146,700
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7 9740279 824908 Семеген Наталя Михайлівна 11161170 CK 22.06.1999 
Диплом спеціаліста

Психологія 112,000

7



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 «19»  серпня 2021 року 
№ 67-з

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9373290 830699

Глинка Віталіна Юріївна 003811 M21 26.02.2021 
Диплом магістра

Менеджмент: 
адміністрування 
діяльності суб'єктів 
господарювання

146,700

2 9842327 830699

Сирота Олександр Віталійович 962489 MB 30.06.1987 
Диплом спеціаліста

Менеджмент: 
адміністрування 
діяльності суб'єктів 
господарювання

111,500

3 9742488 830699

Сорока Лариса Миколаївна 011687 KЖ 01.06.1994 
Диплом спеціаліста

Менеджмент: 
адміністрування 
діяльності суб'єктів 
господарювання

177,800
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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 «19»  серпня 2021 року 
№ 67-з

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9839763 848574

Лісничук Анна Василівна 39261777 AH 23.06.2010 
Диплом спеціаліста

Менеджмент. 
Управління 
навчальним 
закладом.

123,000

2 10006131 848574

Морозова Яна Олександрівна 34897435 CM 19.06.2008 
Диплом магістра

Менеджмент. 
Управління 
навчальним 
закладом.

124,300
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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 «19»  серпня 2021 року 
№ 67-з

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10164851 839860

Малюх Ольга Євгеніївна 036030 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0002695

Менеджмент: 
адміністрування 
діяльності суб'єктів 
господарювання

115,900
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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 «19»  серпня 2021 року 
№ 67-з

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9559560 839859

Ротар Ольга Анатоліївна 048669 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0060574

Менеджмент. 
Управління 
навчальним 
закладом.

108,100
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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 «19»  серпня 2021 року 
№ 67-з

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9732442 815328

Мітєва Тетяна Євгеніївна 010982 M21 26.02.2021 
Диплом магістра

Економіка та 
управління 
підприємствами. 
Менеджмент 
проектів і 
консалтинг

153,700

2 9235319 815328

Погорєлова Наталія Євгенівна 43204938 CK 31.05.2012 
Диплом спеціаліста

Економіка та 
управління 
підприємствами. 
Менеджмент 
проектів і 
консалтинг

122,000
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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 «19»  серпня 2021 року 
№ 67-з

231 Соціальна робота Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9249061 824870
Браїла Олена Іванівна 008945 KЖ 25.06.1993 

Диплом спеціаліста
Соціальна робота. 
Соціальна 
педагогіка.

113,900

2 9612302 824870
Кудряшова Олена В`ячеславівна 003809 M21 26.02.2021 

Диплом магістра
Соціальна робота. 
Соціальна 
педагогіка.

121,700

3 9692017 824870
Червенкова Ірина Костянтинівна 26329801 CK 10.06.2005 

Диплом спеціаліста
Соціальна робота. 
Соціальна 
педагогіка.

166,000
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