


               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 
№ 70-з

012 Дошкільна освіта Державна Магістр Заочна 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 11517935 994433

Бужор Альона Геннадіївна 016711 B22 13.06.2022 
Диплом бакалавра

Дошкільна 
освіта. 
Альтернативна 
дошкільна освіта

130,000

2 11434115 994433

Луненко Олена Володимирівна 040894 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Дошкільна 
освіта. 
Альтернативна 
дошкільна освіта

180,000

3 11492676 994433

Раділова Алла Олександрівна 28434847 CK 28.03.2006 
Диплом бакалавра

Дошкільна 
освіта. 
Альтернативна 
дошкільна освіта

175,000
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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 
№ 70-з

012 Дошкільна освіта Державна Магістр Заочна 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 11527639 998856

Грибанова Марія Костянтинівна 032318 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Дошкільна 
освіта. 
Інклюзивна 
освіта

160,000

2 11493773 998856

Царалунга Ольга Петрівна 089840 B19 01.07.2019 
Диплом бакалавра

Дошкільна 
освіта. 
Інклюзивна 
освіта

160,000

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 
№ 70-з

013 Початкова освіта Державна Магістр Заочна 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 11019563 968589

Демирова Ольга Геннадіївна 035159 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Початкова 
освіта. 
Позашкільна 
освіта

185,000

2 11525442 968589

Жосан Раїса Михайлівна 048813 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Початкова 
освіта. 
Позашкільна 
освіта

125,000
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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 
№ 70-з

013 Початкова освіта Державна Магістр Заочна 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 11434279 993848

Дерменжи Тетяна Валеріївна 029001 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Початкова 
освіта. 
Інклюзивна 
освіта

185,000

2 11004189 993848

Карлова Юлія Павлівна 040889 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Початкова 
освіта. 
Інклюзивна 
освіта

150,000

3 11518498 993848

Лозовщук Катерина Олександрівна 073571 B18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

Початкова 
освіта. 
Інклюзивна 
освіта

185,000

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 
№ 70-з

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура Державна Магістр Заочна 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 11510938 106490
3

Гайдаржи Катерина Вікторівна 025628 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
фізична 
культура

175,000

2 11500193 106490
3

Кедік Наталя Степанівна 041197 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
фізична 
культура

160,000

3 10977723 106490
3

Порошенко Наталія Вікторівна 35675257 CK 13.04.2009 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
фізична 
культура

185,000

4 11517787 106490
3

Рубанська Ірина Олександрівна 247397 B17 31.07.2017 
Диплом бакалавра

Середня освіта: 
фізична 
культура

185,000

5


