


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 216/с

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8817964 857267

Лазарєва Марина Вадимівна 35768540 MK 22.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0354282; 2021р. 
- 0354282; 
2021р. - 
0354282

Дошкільна освіта 154,930

2 9652509 857267

Маланчук Тетяна Леонідівна 33476734 MK 20.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0355581; 2021р. 
- 0355581; 
2021р. - 
0355581

Дошкільна освіта 127,826
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3 9578484 857267

Сербул Наталія Василівна 52797784 CK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0056616; 2021р. 
- 0056616; 
2021р. - 
0056616

Дошкільна освіта 175,350

4 9201266 857267

Сугай Ірина Вікторівна 30682072 MK 01.03.2007 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0353068; 2021р. 
- 0353068; 
2021р. - 
0353068

Дошкільна освіта 128,675
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 216/с

013 Початкова освіта Державна Бакалавр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8968512 854802

Білик Лідія Сергіївна 48672266 MK 29.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0270948; 2021р. 
- 0270948; 
2021р. - 
0270948

Початкова освіта 147,264

2 9690766 854802

Шкварка Тетяна Олександрівна 52199849 MK 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0061603; 2021р. 
- 0061603; 
2021р. - 
0061603

Початкова освіта 133,183
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 216/с

014 Середня освіта/014.03 Історія Державна Бакалавр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9270797 813597
Анг Олександра Олександрівна 48672304 MK 29.05.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Історія, 
правознавство)

151,684

2 9395841 813597

Мазник Альбіна Андріївна 50708355 MK 24.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0118757; 2019р. 
- 0118757; 
2021р. - 
0301173

Середня освіта 
(Історія, 
правознавство)

178,984
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 216/с

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура Державна Бакалавр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9027177 812290

Грищук Тетяна Сергіївна 52196275 MK 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0172106; 2021р. 
- 0172106; 
2021р. - 
0172106

Середня освіта 
(Фізична культура)

146,284

2 10153140 812290

Масагутов Анатолій Володимирович 51086463 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0315661; 2019р. 
- 0315661; 
2019р. - 
0315661

Середня освіта 
(Фізична культура)

137,696
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3 9847344 812290

Параскевич Володимир Олександрович 37803660 CK 28.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0353291; 2021р. 
- 0353291; 
2021р. - 
0353291

Середня освіта 
(Фізична культура)

141,752
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 216/с

016 Спеціальна освіта/016.01 Логопедія Державна Бакалавр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9388628 864317

Іващенко Віта Миколаївна 24673453 XE 20.06.2004 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0355591; 2021р. 
- 0355591; 
2021р. - 
0355591

Логопедія. 
Спеціальна 
психологія

164,112
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 216/с

231 Соціальна робота Державна Бакалавр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10116878 865431
Юшкевич Лариса Вікторівна 18371978 CK 23.06.2002 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Соціальна робота. 
Соціальна інклюзія

140,400
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