


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 «16»  серпня 2021 року 
№ 224/с

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9697786 818930
Остапчук Владислав Михайлович 049469 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0250402; 2019р. 
- 0250402

Фізична культура і 
спорт

119,800

2 9091770 818930
Павленко Катерина Павлівна 049500 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0250433; 2019р. 
- 0250433

Фізична культура і 
спорт

135,400
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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 «16»  серпня 2021 року 
№ 224/с

051 Економіка Державна Бакалавр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9365177 926518
Скріпак Тетяна Станіславівна 30050023 CK 14.06.2006 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Управління 
персоналом і 
економіка праці

123,500
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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 «16»  серпня 2021 року 
№ 224/с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9977180 817496
Прохорова Надія Дмитрівна 111088 E21 11.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

160,000
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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 «16»  серпня 2021 року 
№ 224/с

073 Менеджмент Державна Бакалавр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9375734 817497
Палагнюк Андрій Дмитрович 037446 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0021294; 2021р. 
- 0021294

Менеджмент 119,750
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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 «16»  серпня 2021 року 
№ 224/с

113 Прикладна математика Державна Бакалавр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8804344 822265
Великодний Дмитро Віталійович 100826 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0142087; 2020р. 
- 0216180

Інформатика 117,000

2 9257547 822265
Омельченко Артур Максимович 087848 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0142517; 2019р. 
- 0142517

Інформатика 146,250

3 8806145 822265
Чепурненко Ігор Олексійович 087850 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0142684; 2019р. 
- 0142684

Інформатика 133,750
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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 «16»  серпня 2021 року 
№ 224/с

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8881140 887094
Зовтун Тарас Ігорович 087851 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0141389; 2019р. 
- 0141389

Комп`ютерні науки 131,500

2 10146498 887094
Криворучко Максим Андрійович 087862 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0141454; 2019р. 
- 0141454

Комп`ютерні науки 131,500

3 9857092 887094
Мачарський Микола Русланович 087852 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0141634; 2021р. 
- 0368722

Комп`ютерні науки 123,750

4 8846837 887094
Саєнко Олександр Олександрович 087856 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0141792; 2019р. 
- 0141792

Комп`ютерні науки 144,750

6



5 9364318 887094
Чебан Анастасія Віталіївна 037771 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0013792; 2019р. 
- 0013792

Комп`ютерні науки 144,000
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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 «16»  серпня 2021 року 
№ 224/с

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9095631 899899
Дубовий Богдан Миколайович 087861 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0141342; 2019р. 
- 0141342

Комп'ютерна 
інженерія

126,250
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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 «16»  серпня 2021 року 
№ 224/с

231 Соціальна робота Державна Бакалавр 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9114087 887102
Караман Дарина Даніілівна 014286 E21 25.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0140398; 2019р. 
- 0140398

Соціальна робота. 
Соціальна 
педагогіка

158,750

2 8813863 887102
Майборода Антоніна Юріївна 014285 E21 25.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0140504; 2019р. 
- 0140504

Соціальна робота. 
Соціальна 
педагогіка

151,750
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