


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 
№ 69-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 9876252 859358
Вареник Діана Валеріївна 39676657 MK 30.06.2010 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0002707; 2021р. 
- 0002707

Початкова освіта 108,500

2 9451676 859358
Зотова Ольга Вячеславівна 023616 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0261254; 2019р. 
- 0261254

Початкова освіта 109,900

3 9068584 859358
Кузук Віта Василівна 011385 E21 26.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0027974; 2019р. 
- 0027974

Початкова освіта 113,500
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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 «20»  серпня 2021 року 
№ 69-з

014 Середня освіта/014.05 Біологія та 
здоров’я людини 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 8977628 895304
Сокуренко Анастасія Сергіївна 083236 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0169976; 2019р. 
- 0169976

Середня освіта: 
біологія та здоров`я 
людини

126,100
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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 «20»  серпня 2021 року 
№ 69-з

014 Середня освіта/014.09 Інформатика 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 9094464 810445 Кисла Тетяна Сергіївна 022965 B16 30.04.2016 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
інформатика

228,250
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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 
№ 69-з

017 Фізична культура і спорт 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 10214352 934192

Маринат Антоніна Іванівна 35711198 CK 24.04.2009 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0394539; 2021р. 
- 0394539

Фізична культура і 
спорт: тренерсько-
викладацька 
діяльність

119,600
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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 «20»  серпня 2021 року 
№ 69-з

053 Психологія 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 9976766 879006 Вєрєсова Ольга Валеріївна 29810651 CK 25.06.2006 
Диплом спеціаліста

Психологія: клінічна 
психологія

210,220

2 9220721 879006 Давід Ольга Олегівна 35287207 CK 08.07.2008 
Диплом бакалавра

Психологія: клінічна 
психологія

255,310

3 9109141 879006 Петрова Олександра Іванівна 213595 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

Психологія: клінічна 
психологія

202,000
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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 «20»  серпня 2021 року 
№ 69-з

053 Психологія 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 8781224 879005
Єребакан Ганна Дмитрівна 083114 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0168632; 2019р. 
- 0168632

Психологія: клінічна 
психологія

139,400

2 9697987 879005
Миргородська Вероніка Валеріївна 46028923 CK 01.03.2014 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0310533; 2021р. 
- 0310533

Психологія: клінічна 
психологія

142,300

3 9718055 879005
Морозова Валентина Сергіївна 035633 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0261284; 2018р. 
- 0261284

Психологія: клінічна 
психологія

123,400

4 8900054 879005
Постельникова Анастасія Олександрівна 124499 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0208983; 2019р. 
- 0208983

Психологія: клінічна 
психологія

126,700

6



5 10127502 879005
Римбу Неля Анатоліївна 083083 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0169778; 2019р. 
- 0169778

Психологія: клінічна 
психологія

106,000
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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 «20»  серпня 2021 року 
№ 69-з

053 Психологія 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 10153595 911457
Кунєва Юлія Станіславівна 083070 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0169600; 2019р. 
- 0169600

Психологія 125,100

2 9009893 911457
Серпіонова Оксана Сергіївна 035634 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0034063; 2018р. 
- 0034063

Психологія 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 «20»  серпня 2021 року 
№ 69-з

081 Право 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 10139691 844781
Малюта Валерія Олексіївна 104753 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0341167; 2020р. 
- 0341167

Право 110,800
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