


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 
№ 225/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 10151547 850117
Базяк Ірина Вікторівна 084797 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0224432; 2019р. 
- 0224432

Дошкільна освіта. 
Соціальна 
педагогіка

123,750

2 10021654 850117
Сильчик Інна Юріївна 035216 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0053347; 2018р. 
- 0053347

Дошкільна освіта. 
Соціальна 
педагогіка

116,750
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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 
№ 225/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 9690333 815519
Дивіза Марія Василівна 001665 E15 29.06.2015 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0354357; 2021р. 
- 0354357

Початкова освіта. 
Соціальна 
педагогіка

133,750

2 9691982 815519
Щербакова Вікторія Миколаївна 103576 E18 29.06.2018 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0251531; 2021р. 
- 0251531

Початкова освіта. 
Соціальна 
педагогіка

126,750
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