


               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 «03»  жовтня 2022 року 
№ 122-с

014 Середня освіта/014.01 Українська 
мова і література Державна Магістр 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/ 

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 11010378 966788
Вакарь Олександра Євгенівна 088032 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Середня освіта: 
українська мова 
і література

105,000

2 11421309 966788
Гайдаржи Галина Дмитрівна 059713 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Середня освіта: 
українська мова 
і література

100,000

3 11453779 966788
Давиденко Кристина Георгіївна 048821 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Середня освіта: 
українська мова 
і література

100,000

4 10957697 966788
Кислякова Олександра Юріївна 059688 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Середня освіта: 
українська мова 
і література

100,000

1



5 11116224 966788
Мамалига Ганна Іванівна 47835858 CK 01.06.2015 

Диплом магістра
Середня освіта: 
українська мова 
і література

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 «03»  жовтня 2022 року 
№ 122-с

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література Державна Магістр 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/ 

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 11444955 100689
6

Барков Владислав Федорович 129680 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
англійська мова 
і література

120,000

2 11465892 100689
6

Кірющенко Олена Сергіївна 048373 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
англійська мова 
і література

100,000

3 11541371 100689
6

Рухова Христина Валеріївна 075807 C16 30.06.2016 
Диплом спеціаліста

Середня освіта: 
англійська мова 
і література

100,000

3



               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 «03»  жовтня 2022 року 
№ 122-с

014 Середня освіта/014.10 Трудове 
навчання та технології Державна Магістр 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/ 

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 10958999 964362

Пейчев Олексій Юрійович 027844 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
трудове 
навчання та 
технології

100,000

2 11438775 964362

Попазов Валентин Валентинович 43672018 CK 31.05.2012 
Диплом магістра

Середня освіта: 
трудове 
навчання та 
технології

145,000

3 11436433 964362

Цебуляк Михайло Дмитрович 34561149 PH 30.06.2008 
Диплом спеціаліста

Середня освіта: 
трудове 
навчання та 
технології

100,000

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 «03»  жовтня 2022 року 
№ 122-с

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура Державна Магістр 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/ 

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 11513131 968246
Боцу Ганна Сергіївна 084775 B19 30.06.2019 

Диплом бакалавра
Середня освіта: 
фізична 
культура

115,000

2 11044496 968246
Воронцов Володимир Володимирович 44108073 CK 22.04.2013 

Диплом бакалавра
Середня освіта: 
фізична 
культура

100,000

3 11528575 968246
Куємжи Дмитро Васильович 042915 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Середня освіта: 
фізична 
культура

140,000

4 11571242 968246
Лазаревич Анна Андріївна 032336 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Середня освіта: 
фізична 
культура

145,000

5



5 11513209 968246
Молодан Максим Миколайович 032334 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Середня освіта: 
фізична 
культура

110,000

6 11500551 968246
Харицький Олег Миколайович 179844 B15 01.07.2015 

Диплом бакалавра
Середня освіта: 
фізична 
культура

145,000

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 «03»  жовтня 2022 року 
№ 122-с

053 Психологія Державна Магістр 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/ 

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 11450543 981141 Далаков Микола Миколайович 031238 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0018890 Психологія 130,000

2 11413057 981141 Рожкова Анастасія Володимирівна 036055 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0032106 Психологія 126,500

3 11498830 981141 Ткач Дмитро Андрійович 031295 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0008655 Психологія 131,000

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 «03»  жовтня 2022 року 
№ 122-с

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Державна Магістр 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/ 

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 11164527 967308

Кульчак Владислав Андрійович 043801 M18 28.02.2018 
Диплом магістра

Економіка та 
управління 
підприємствами. 
Менеджмент 
проєктів і 
консалтинг

167,500

2 11302520 967308

Любименко Олена Денисівна 035913 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0016686 Економіка та 
управління 
підприємствами. 
Менеджмент 
проєктів і 
консалтинг

130,000

8



3 11570625 967308

Попушой Анастасія Романівна 035942 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0035067 Економіка та 
управління 
підприємствами. 
Менеджмент 
проєктів і 
консалтинг

131,000

4 11546170 967308

Шпаченко Ганна Станіславівна 035946 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0023792 Економіка та 
управління 
підприємствами. 
Менеджмент 
проєктів і 
консалтинг

138,000

9


