


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 «20»  серпня 2021 року 
№ 68-з

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр 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 9050116 839091
Афанасьєва Анастасія Сергіївна 000063 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0219401; 2019р. 
- 0219401

Дошкільна освіта 104,800

2 9554919 839091
Булгару Кароліна Георгіївна 083148 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0198955; 2018р. 
- 0198955

Дошкільна освіта 107,500

3 9014289 839091
Рижало Юлія Володимирівна 000059 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0078875; 2019р. 
- 0078875

Дошкільна освіта 130,900
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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 «20»  серпня 2021 року 
№ 68-з

013 Початкова освіта Державна Бакалавр 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 9242195 879355
Ніколаєва Інна Володимирівна 083103 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0168957; 2019р. 
- 0168957

Початкова освіта 125,200
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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 «20»  серпня 2021 року 
№ 68-з

014 Середня освіта/014.13 Музичне 
мистецтво Державна Бакалавр 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 8795018 811222

Бєлодудко Тетяна Сергіївна 083098 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0170286; 2019р. 
- 0170286

Середня освіта: 
музичне 
мистецтво.Організа
ція вокально-хорової 
роботи та методика 
музично-виховної 
роботи в закладах 
освіти

137,400
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2 8789432 811222

Жосан Тетяна Русланівна 083107 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0170152; 2019р. 
- 0170152

Середня освіта: 
музичне 
мистецтво.Організа
ція вокально-хорової 
роботи та методика 
музично-виховної 
роботи в закладах 
освіти

131,600

3 8792661 811222

Коміссарова Анна Сергіївна 083110 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0169810; 2019р. 
- 0169810

Середня освіта: 
музичне 
мистецтво.Організа
ція вокально-хорової 
роботи та методика 
музично-виховної 
роботи в закладах 
освіти

122,800

4 9765341 811222

Кубишенко Ірина Сергіївна 083106 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0169643; 2019р. 
- 0169643

Середня освіта: 
музичне 
мистецтво.Організа
ція вокально-хорової 
роботи та методика 
музично-виховної 
роботи в закладах 
освіти

132,400

5 9280918 811222

Манчук Крістіна Вячеславівна 000064 A21 30.06.2021 
Диплом молодшого бакалавра

2019р. - 
0168681; 2019р. 
- 0168681

Середня освіта: 
музичне 
мистецтво.Організа
ція вокально-хорової 
роботи та методика 
музично-виховної 
роботи в закладах 
освіти

121,300

6 8994747 811222

Проданова Вікторія Василівна 083104 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0168979; 2019р. 
- 0168979

Середня освіта: 
музичне 
мистецтво.Організа
ція вокально-хорової 
роботи та методика 
музично-виховної 
роботи в закладах 
освіти

120,800
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7 9391567 811222

Русєва Антоніна Степанівна 083250 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0169090; 2019р. 
- 0169090

Середня освіта: 
музичне 
мистецтво.Організа
ція вокально-хорової 
роботи та методика 
музично-виховної 
роботи в закладах 
освіти

105,400
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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 «20»  серпня 2021 року 
№ 68-з

016 Спеціальна освіта/016.01 Логопедія Державна Бакалавр 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 9896358 873795

Даниленко Діана Володимирівна 083109 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0170219; 2019р. 
- 0170219

Спеціальна освіта 
(логопедія). 
Дошкільна освіта 
дітей з вадами 
мовленнєвого 
розвитку

134,300

2 10128187 873795

Долженко Олександра Олександрівна 000062 A21 30.06.2021 
Диплом молодшого бакалавра

2019р. - 
0017044; 2019р. 
- 0017044

Спеціальна освіта 
(логопедія). 
Дошкільна освіта 
дітей з вадами 
мовленнєвого 
розвитку

106,500
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3 9895009 873795

Ілієва Алла Іванівна 024666 E16 24.06.2016 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0330617; 2021р. 
- 0330617

Спеціальна освіта 
(логопедія). 
Дошкільна освіта 
дітей з вадами 
мовленнєвого 
розвитку

117,400

4 9903821 873795

Покровська Аліна Олександрівна 083120 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0169027; 2019р. 
- 0169027

Спеціальна освіта 
(логопедія). 
Дошкільна освіта 
дітей з вадами 
мовленнєвого 
розвитку

137,700

5 9915514 873795

Проданова Вікторія Василівна 083104 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0168979; 2019р. 
- 0168979

Спеціальна освіта 
(логопедія). 
Дошкільна освіта 
дітей з вадами 
мовленнєвого 
розвитку

120,800
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