


               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 «22»  листопада 2022 року 
№ 99-з

012 Дошкільна 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 11665212 111813
1

Бужилова Наталя Михайлівна 17708331 CK 23.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Дошкільна 
освіта

0,000

2 11667317 111813
1

Димитрієва Лариса Михайлівна 14546599 CK 22.06.2001 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Дошкільна 
освіта

0,000

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 «22»  листопада 2022 року 
№ 99-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 11665661 111817
8

Гужева Марія Валеріївна 45431079 CK 01.07.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Початкова освіта 0,000

2 11667375 111817
8

Карпач Ганна Іванівна 36056753 CK 27.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Початкова освіта 0,000

3 11664664 111817
8

Петренко Наталія Василівна 011996 AB 20.06.1996 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Початкова освіта 0,000

2



4 11667249 111817
8

Чумакова Ольга Миколаївна 52100845 CK 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Початкова освіта 0,000

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 «22»  листопада 2022 року 
№ 99-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 11665847 111818
2

Куралова Поліна Миколаївна 21554311 CK 21.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Початкова 
освіта. 
Інклюзивна 
освіта в 
початковій 
школі

0,000

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 «22»  листопада 2022 року 
№ 99-з

014 Середня освіта/014.03 Історія 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 11665100 111875
5

Бикова Ганна В`ячеславівна 36058611 CK 27.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта: 
історія

0,000

2 11664638 111875
5

Підгайний Руслан Миколайович 34272004 BC 01.07.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта: 
історія

0,000

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 «22»  листопада 2022 року 
№ 99-з

014 Середня освіта/014.05 Біологія та 
здоров’я людини 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 11664630 111823
2

Гантюк Галина Анатоліївна 40288242 CK 28.05.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта: 
біологія та 
здоров`я людини

0,000

2 11666203 111823
2

Степанова Ольга Олександрівна 48531047 CK 01.07.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта: 
біологія та 
здоров`я людини

0,000

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 «22»  листопада 2022 року 
№ 99-з

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура 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 11666733 111824
8

Боянжі Денис Юрійович 50810727 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Середня освіта: 
фізична 
культура

0,000

2 11666966 111824
8

Ващенко Віталій Петрович 40214940 TA 28.05.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта: 
фізична 
культура

0,000

3 11665222 111824
8

Георгієв Вячеслав Степанович 42753267 CK 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта: 
фізична 
культура

0,000

7



4 11664722 111824
8

Калінкова Олеся Вікторівна 23786352 CK 20.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта: 
фізична 
культура

0,000

5 11664693 111824
8

Остапчук Володимир Валентинович 44437951 CK 01.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта: 
фізична 
культура

0,000

6 11664728 111824
8

Самохін Денис Володимирович 50662942 CK 30.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта: 
фізична 
культура

0,000

7 11666679 111824
8

Текучов Віталій Євгенович 52966695 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Середня освіта: 
фізична 
культура

0,000

8 11665594 111824
8

Хайновський В`ячеслав Вікторович 36069233 CK 27.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта: 
фізична 
культура

0,000

9 11665094 111824
8

Шоп Микола Русланович 53620024 CK 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Середня освіта: 
фізична 
культура

0,000

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 «22»  листопада 2022 року 
№ 99-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 11666208 105246
3

Буюклі Сеніра Леонідівна 52951853 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0261198 Менеджмент: 
бізнес-
адміністрування

166,764

2 11666537 105246
3

Чернишова Ганна Василівна 50792806 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2019р. - 0077916 Менеджмент: 
бізнес-
адміністрування

168,884

9



               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 «22»  листопада 2022 року 
№ 99-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 11665110 111877
1

Будзило Іван Юрійович 42905177 CK 25.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Соціальна 
робота. 
Управління 
соціальними 
проєктами та 
волонтерство

0,000

2 11665670 111877
1

Гуслякова Вікторія Вікторівна 52862192 CK 22.10.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Соціальна 
робота. 
Управління 
соціальними 
проєктами та 
волонтерство

0,000

10



3 11665606 111877
1

Куруч Станіслав Петрович 44049584 CK 05.03.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Соціальна 
робота. 
Управління 
соціальними 
проєктами та 
волонтерство

0,000

11


