


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 «30»  серпня 2021 року 
№ 257/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 9694321 946397 Савіна Оксана Сергіївна 016330 B19 31.03.2019 
Диплом бакалавра

Дошкільна освіта 280,800
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 257/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 8786170 862234
Умутаєва Діана Олександрівна 031013 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0119684; 2020р. 
- 0119684

Дошкільна освіта 129,750
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 257/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 9027022 861967
Вишнева Олена Олександрівна 013721 1БAP 19.06.1997 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0254919; 2021р. 
- 0254919

Початкова освіта 160,500

2 9833115 861967
Сайницька Лідія Анатоліївна 087375 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0332392; 2021р. 
- 0332392

Початкова освіта 121,250

3 8724279 861967
Скорина Марія Андріївна 087432 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0167579; 2021р. 
- 0167579

Початкова освіта 139,000

4 9933567 861967
Цесько Ірина Олександрівна 014519 E15 29.06.2015 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0373634; 2021р. 
- 0373634

Початкова освіта 150,250

3



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 «30»  серпня 2021 року 
№ 257/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 9700204 912182 Усач Діана Сергіївна 101320 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Початкова освіта 229,600
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 257/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 9842697 912980
Башмакова Марина Леонідівна 28120535 CM 30.06.2005 

Диплом магістра
Англійська та друга 
іноземна мова 
(німецька)

370,800

2 9376164 912980
Ніколаєнко Яна Іванівна 094232 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
Англійська та друга 
іноземна мова 
(німецька)

310,400

3 10160517 912980
Савула Ганна Олександрівна 16249405 MK 18.06.2001 

Диплом спеціаліста
Англійська та друга 
іноземна мова 
(німецька)

337,800
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 257/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 8990413 920627
Пономаренко Володимир Юрійович 047004 E18 02.07.2018 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Англійська та друга 
іноземна мова 
(німецька)

134,500
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 257/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 9227119 813078
Баяндурян Петро Сергійович 026718 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0218779; 2019р. 
- 0218779

Середня освіта 
(Фізична культура)

136,200

2 9381809 813078
Лебедєв Олександр Сергійович 078965 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0320223; 2019р. 
- 0320223

Середня освіта 
(Фізична культура)

143,600
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 257/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 9543475 811754
Григоренко Юлія Віталіївна 087393 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0022012; 2019р. 
- 0022012

Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

116,500

2 9871542 811754
Кіладзе Марина Джумберівна 042602 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0353695; 2021р. 
- 0353695

Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

144,750

3 9982069 811754
Метліцька Неоніла Миколаївна 020733 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0124368; 2019р. 
- 0352991

Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

175,500

4 8728041 811754
Священко Софія Юріївна 020722 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0301476; 2019р. 
- 0353121

Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

160,000

8



5 9980565 811754
Сержанту Аміна Георгіївна 087344 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0022634; 2019р. 
- 0022634

Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

129,000

6 10159959 811754
Францева Ольга Сергіївна 111734 E21 21.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0051958; 2019р. 
- 0051958

Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

138,750
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 257/с

016 Спеціальна 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 10124441 912179
Вербицька Ірина Володимирівна 107501 M18 30.06.2018 

Диплом магістра
Логопедія. 
Спеціальна 
психологія

301,200

2 9700259 912179
Дяченко Надія Олександрівна 44915859 MK 05.07.2013 

Диплом спеціаліста
Логопедія. 
Спеціальна 
психологія

298,200

3 9698664 912179
Захарова Анжела Олексіївна 094569 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Логопедія. 
Спеціальна 
психологія

336,000

4 9699395 912179
Середа Ольга Вікторівна 36723557 MK 03.07.2009 

Диплом бакалавра
Логопедія. 
Спеціальна 
психологія

305,600

10



5 9700695 912179
Трускова Тетяна Сергіївна 095405 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Логопедія. 
Спеціальна 
психологія

259,000
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 257/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 9089672 864314
Кравченко Дар`я Юріївна 087434 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0022249; 2019р. 
- 0022249

Логопедія. 
Спеціальна 
психологія

124,750

2 9271706 864314
Саратовцева Діана Олександрівна 087346 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0022609; 2021р. 
- 0371695

Логопедія. 
Спеціальна 
психологія

140,500
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 257/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 9069493 864309
Пристай Анна Сергіївна 042615 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0376475; 2021р. 
- 0376475

Психологія 120,750

2 8713456 864309
Тихонова Альона Вікторівна 011122 E15 30.06.2015 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0034521; 2021р. 
- 0034521

Психологія 134,000
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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 «30»  серпня 2021 року 
№ 257/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 9702198 912156 Томашевська Юлія Борисівна 33152748 XA 25.02.2008 
Диплом спеціаліста

Психологія 293,500
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