


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 «18»  серпня 2021 року 
№ 229/с

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9477177 857267

Пишна Любов Сергіївна 51816239 MK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0048965; 2020р. 
- 0048965; 
2020р. - 
0048965

Дошкільна освіта 123,188

2 8906424 857267

Чуніхіна Анастасія Вікторівна 52196904 MK 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0100348; 2021р. 
- 0100348; 
2021р. - 
0100348

Дошкільна освіта 114,400
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 229/с

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10045350 854802

Гуща Жасміна Костянтинівна 52198745 MK 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0059327; 2021р. 
- 0059327; 
2021р. - 
0059327

Початкова освіта 105,820

2 8804548 854802

Демідова Світлана Геннадіївна 51809573 MK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0067061; 2021р. 
- 0067061; 
2021р. - 
0067061

Початкова освіта 117,520
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 229/с

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9177626 902389

Сакара Ірина Сергіївна 27629547 MK 30.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0175785; 2021р. 
- 0175785; 
2021р. - 
0175785

Англійська та друга 
іноземна мова 
(німецька)

130,832
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 229/с

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8721200 813597

Деменнікова Олена Ігорівна 37864885 MK 28.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0255732; 2021р. 
- 0255732; 
2021р. - 
0255732

Середня освіта 
(Історія, 
правознавство)

123,864

2 9000765 813597
Іванчак Микола Іванович 40183879 MK 28.05.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Історія, 
правознавство)

127,504
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 229/с

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8825896 812290

Данілов Віталій Миколайович 33287220 MK 30.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0330685; 2021р. 
- 0330685; 
2021р. - 
0330685

Середня освіта 
(Фізична культура)

118,664
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 229/с

014 Середня освіта/014.13 Музичне 
мистецтво 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9812393 811548

Голік Віолета Русланівна 50894168 XE 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0084104; 2019р. 
- 0084104; 
2021р. - 
0267974

Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

121,888
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 229/с

016 Спеціальна освіта/016.01 Логопедія 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10134388 864317

Барбул Вадим Віталійович 46312892 HP 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0395468; 2021р. 
- 0395468; 
2021р. - 
0395468

Логопедія. 
Спеціальна 
психологія

126,984

2 8960059 864317

Михалевич Ядвіга Михайлівна 52194114 MK 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0033661; 2021р. 
- 0033661; 
2021р. - 
0033661

Логопедія. 
Спеціальна 
психологія

130,832
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 229/с

035 Філологія/035.041 германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

англійська
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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8709495 815610

Антоненко Катерина Олексіївна 50026895 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0043743; 2018р. 
- 0043743; 
2021р. - 
0351120

Переклад 154,752
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 229/с

053 Психологія 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9055398 864318

Ліфляндська Марина Михайлівна 51813146 MK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0076068; 2020р. 
- 0076068; 
2020р. - 
0076068

Політична 
психологія, 
Психологія, 
Психологія 
(Практична 
психологія)

141,752

2 10001777 864318

Попович Валерія Олександрівна 52188990 MK 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0185550; 2021р. 
- 0185550; 
2021р. - 
0185550

Політична 
психологія, 
Психологія, 
Психологія 
(Практична 
психологія)

157,248
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3 9732155 864318

Хомяк Дмитро Олександрович 48442028 XE 26.06.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Політична 
психологія, 
Психологія, 
Психологія 
(Практична 
психологія)

132,496

4 9216920 864318

Чикінін Володимир Володимирович 48465473 AP 30.06.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Політична 
психологія, 
Психологія, 
Психологія 
(Практична 
психологія)

130,208
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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 «18»  серпня 2021 року 
№ 229/с

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9006639 865431

Макєєва Юлія Олександрівна 50701357 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0243459; 2019р. 
- 0243459; 
2019р. - 
0243459

Соціальна робота. 
Соціальна інклюзія

139,984

11


