


               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 62-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10601425 993846
Волчанова Юлія Анатоліївна 080153 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0263851 Початкова освіта 115,500

2 10782971 993846
Гєцой Ірина Віорєлівна 014117 E22 24.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0265766 Початкова освіта 115,000

3 10867568 993846
Саул Катерина Миколаївна 23683176 CK 01.03.2004 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0258716 Початкова освіта 149,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 62-з

014 Середня освіта/014.04 Математика 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11255953 104395
2

Воробйова Анна Володимирівна 38055879 CK 17.06.2010 
Диплом спеціаліста

Середня освіта: 
математика

123,000

2 10710841 104395
2

Кокош Вікторія Костянтинівна 36737398 HP 30.06.2009 
Диплом спеціаліста

Середня освіта: 
математика

110,000

3 11381865 104395
2

Пельтек Тетяна Михайлівна 040938 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
математика

150,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 62-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10927066 964328 Алупой Христина Василівна 47564298 CK 30.06.2014 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
інформатика

100,000

2 11367362 964328 Токан Анастасія Іванівна 47818339 CK 14.04.2015 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
інформатика

100,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 62-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11377117 101719
3

Іщенко Яна Сергіївна 011526 E21 28.02.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0442470 Психологія 135,500

2 10541114 101719
3

Лєшан Марія Семенівна 080136 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0303148 Психологія 136,000

3 10639199 101719
3

Ніколаєва Анастасія Олександрівна 068873 E22 15.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0344278 Психологія 139,000

4 10536584 101719
3

Паюл Олена Павлівна 082977 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0096509 Психологія 134,500

4



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 62-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11275124 983844 Маркова Ганна Дмитрівна 036096 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Психологія 110,000

5



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 62-з

073 Менеджмент 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11263739 964791
Міхалакі Богдан Олександрович 045606 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0485387 Менеджмент: 
бізнес-
адміністрування

150,000

2 10828832 964791
Шевченко Володимир Володимирович 091414 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0212739 Менеджмент: 
бізнес-
адміністрування

150,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 62-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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10667219 983853
Онищенко Тетяна Русланівна 107214 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0280245 Право 148,000

2 10486774 983853
Тарасенко Тетяна Володимирівна 021342 E22 24.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0102979 Право 127,000

7



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «15»  вересня 2022 року 
№ 62-з

231 Соціальна робота 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11374319 107099
8

Младенцева Анастасія Іванівна 107156 E17 01.07.2017 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0336321 Соціальна 
робота. 
Соціальна 
педагогіка

137,500

2 10562001 107099
8

Свічкаренко Христина Михайлівна 019502 X22 01.07.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0198739 Соціальна 
робота. 
Соціальна 
педагогіка

135,500

8


