


               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 111-с

012 Дошкільна освіта Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11583528 994434

Андреєва Валентина Миколаївна 025626 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Дошкільна 
освіта. 
Інклюзивна 
освіта

195,000

2 11518600 994434

Саєвська Олена Василівна 39576930 CK 07.07.2010 
Диплом бакалавра

Дошкільна 
освіта. 
Інклюзивна 
освіта

125,000

3 11454678 994434

Шевченко Вікторія Романівна 026062 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Дошкільна 
освіта. 
Інклюзивна 
освіта

125,000

1



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 111-с

012 Дошкільна освіта Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11068718 989394

Дінчева Христина Іванівна 030972 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Дошкільна 
освіта. 
Альтернативна 
дошкільна освіта

130,000

2 11486631 989394

Пухкан Вікторія Вікторівна 106379 B22 20.06.2022 
Диплом бакалавра

Дошкільна 
освіта. 
Альтернативна 
дошкільна освіта

180,000

2



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 111-с

013 Початкова освіта Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11518406 989044

Боз Ганна Василівна 041242 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Початкова 
освіта. 
Позашкільна 
освіта

125,000

2 11018353 989044

Драндар Ауріка Сергіївна 029929 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Початкова 
освіта. 
Позашкільна 
освіта

135,000

3 11589298 989044

Казанжи Тетяна Русланівна 028709 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Початкова 
освіта. 
Позашкільна 
освіта

125,000

3



4 11471675 989044

Лаговська Вікторія Олександрівна 030489 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Початкова 
освіта. 
Позашкільна 
освіта

125,000

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 «25»  вересня 2022 року 
№ 111-с

013 Початкова освіта Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11069218 993844

Гребінник Ольга Анатоліївна 048825 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Початкова 
освіта. 
Інклюзивна 
освіта

180,000

2 11474952 993844

Лазар Ксенія Миколаївна 030798 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Початкова 
освіта. 
Інклюзивна 
освіта

155,000

3 11509822 993844

Носко Ольга Сергіївна 030602 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Початкова 
освіта. 
Інклюзивна 
освіта

130,000

5



4 11069538 993844

Нягу Валерія Валеріївна 041347 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Початкова 
освіта. 
Інклюзивна 
освіта

125,000

5 11529716 993844

Петкова Світлана Іванівна 035158 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Початкова 
освіта. 
Інклюзивна 
освіта

135,000

6 11423106 993844

Челак Олена Василівна 029781 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Початкова 
освіта. 
Інклюзивна 
освіта

125,000

6



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 111-с

014 Середня освіта/014.01 Українська 
мова і література Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10978603 966788
Загорська Ольга Олександрівна 048372 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Середня освіта: 
українська мова 
і література

185,000

2 11120724 966788
Маркович Олена Олегівна 059557 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Середня освіта: 
українська мова 
і література

185,000

3 11521643 966788
Носульчак Юлія Ігорівна 265519 B20 30.07.2020 

Диплом бакалавра
Середня освіта: 
українська мова 
і література

140,000

4 11114013 966788
Петрова Марина Віталіївна 059559 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Середня освіта: 
українська мова 
і література

190,000

7



5 11114151 966788
Савицька Ольга Георгіївна 059558 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Середня освіта: 
українська мова 
і література

190,000

8



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 111-с

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 11068164 100689
6

Васіна Катерина Олексіївна 048364 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
англійська мова і 
література

200,000

2 11471633 100689
6

Лаговська Валерія Олександрівна 048371 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
англійська мова і 
література

185,000

3 11463393 100689
6

Михайлова Ганна Миколаївна 059356 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
англійська мова і 
література

190,000

4 11348998 100689
6

Олейнікова Марія Русланівна 161332 B22 01.07.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
англійська мова і 
література

200,000

9



5 11428508 100689
6

Тудоран Альона Клавдіївна 059357 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
англійська мова і 
література

195,000

10



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 111-с

014 Середня освіта/014.022 Німецька 
мова і література Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 11604744 100690
4

Бондар Сергій Олександрович 059371 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
німецька мова і 
література

180,000

2 11170138 100690
4

Древаль Валерія Валентинівна 145172 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
німецька мова і 
література

189,000

3 11601469 100690
4

Курдогло Катерина Олександрівна 048588 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
німецька мова і 
література

190,000

4 11585249 100690
4

Лабунець Віталіна Олександрівна 040748 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
німецька мова і 
література

180,000

11



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 111-с

014 Середня освіта/014.10 Трудове 
навчання та технології Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10984043 964362

Гаркавенко Іван Сергійович 027840 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
трудове 
навчання та 
технології

180,000

2 11067709 964362

Герасимов Євгеній Сергійович 035228 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
трудове 
навчання та 
технології

200,000

3 11435610 964362

Кімліченко Ганна Вікторівна 028267 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
трудове 
навчання та 
технології

185,000

12



4 10983635 964362

Куліненко Сергій Валентинович 33137337 CK 31.01.2008 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
трудове 
навчання та 
технології

195,000

13



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 111-с

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10986509 968246 Голоколосов Денис Олександрович 199044 B20 10.07.2020 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
фізична культура

185,000

2 11558655 968246 Диногло Олена Володимирівна 041269 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
фізична культура

155,000

3 11036960 968246 Дух Олеся Василівна 31280126 CK 09.07.2007 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
фізична культура

155,000

4 11557176 968246 Желяскова Анастасія Сергіївна 069404 B18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
фізична культура

200,000

5 11422033 968246 Лунгу Світлана Костянтинівна 032309 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
фізична культура

165,000

14



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 111-с

053 Психологія Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11418659 981141 Іваненко Олена Віталіївна 026064 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0019599 Психологія 170,000

2 11535067 981141 Македонська Любов Анатоліївна 032419 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0005833 Психологія 169,500

15



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 111-с

073 Менеджмент Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11480319 988808
Барбан Катерина Сергіївна 027483 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2022р. - 0033266 Менеджмент. 

Управління 
закладом освіти

165,000

2 11354515 988808
Танасова Алла Сергіївна 028718 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2022р. - 0008689 Менеджмент. 

Управління 
закладом освіти

165,000

16



               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 111-с

073 Менеджмент Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11565661 979885

Вєліков Степан Георгійович 198556 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2022р. - 0024782 Менеджмент: 
адміністрування 
діяльності 
суб'єктів 
господарювання

170,000
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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 «25»  вересня 2022 року 
№ 111-с

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Магістр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 11545423 967308

Афанасьєва Влада Віталіївна 035938 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0027953 Економіка та 
управління 
підприємствами. 
Менеджмент 
проєктів і 
консалтинг

151,000

2 11482625 967308

Леонідова Катерина Сергіївна 045787 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0033426 Економіка та 
управління 
підприємствами. 
Менеджмент 
проєктів і 
консалтинг

151,500
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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 «25»  вересня 2022 року 
№ 111-с

231 Соціальна робота Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11414494 973360

Гуменюк Даніелла Ігорівна 036165 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Соціальна 
робота. 
Соціальна 
педагогіка.

165,000

2 11510755 973360

Зубрицька Інна Іллівна 036164 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Соціальна 
робота. 
Соціальна 
педагогіка.

150,000

3 11573137 973360

Нідельчу Валентина Василівна 028496 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Соціальна 
робота. 
Соціальна 
педагогіка.

185,000
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4 11500493 973360

Решетникова Марина Юріївна 095620 B18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

Соціальна 
робота. 
Соціальна 
педагогіка.

200,000

5 10959352 973360

Шатських Олександра Олександрівна 036166 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Соціальна 
робота. 
Соціальна 
педагогіка.

165,000
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