


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 
№ 97-с

014 Середня освіта/014.05 Біологія та 
здоров’я людини Державна Бакалавр Денна 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 9614562 935033
Квітка Галина Миколаївна 059412 B18 30.06.2018 

Диплом бакалавра
Середня освіта: 
біологія та здоров`я 
людини. Психологія

201,900
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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 
№ 97-с

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура Державна Бакалавр Денна 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 9689516 813045
Фомін Максим Олександрович 043768 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Середня освіта: 
фізична культура, 
захист Вітчизни

182,370
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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 
№ 97-с

016 Спеціальна освіта Державна Бакалавр Денна 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 9380430 824912

Глущенко Катерина Василівна 35286961 CK 08.07.2008 
Диплом бакалавра

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

245,000

2 9378912 824912

Денисюк Вікторія Сергіївна 26316818 CK 22.06.2005 
Диплом спеціаліста

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

234,410
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3 9377281 824912

Скоклєва Людмила Миколаївна 24142993 CK 21.06.2004 
Диплом спеціаліста

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

233,090

4 9374541 824912

Ткаченко Альона Василівна 24142789 CK 21.06.2004 
Диплом спеціаліста

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

175,000
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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 
№ 97-с

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Денна 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 9574640 815335

Вороніна Катерина Євгенівна 035618 E21 24.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0102884; 2020р. 
- 0102884

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність: 
економіка та 
управління 
підприємством

117,700
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