
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) __Освітні, педагогічні науки___________ __________________ 

_____письмово_________     з  інформатики      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група __  ___________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  10.00          

Закінчення вступного випробування  11.00         

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Зайцев Олег Вікторович 162   

  Мартиненко Тетяна Вячеславівна 172   

  Чайка Богдан Олександрович 168   

  Тишкевич Богдан Олександрович 172   

  Шевченко Катерина Володимирівна 160   

  Мисаковець Святослав Андрійович 196   

  Макаренко Марина Олександрівна 160   

  Фурлетов Артем Володимирович 176   

  Дегтяр Вікторія Олександрівна 195   

  Жихорєва Яна Володимирівна 193   

  Комісарик Андрій Вячеславович 183   

  Помігалов Тарас Миколайович 176   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) __СО (Фізика)______________________________________________ 

_____письмово_________     з  фізики (додатковий)     
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група __МДДФ1___________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  10.00          

Закінчення вступного випробування  11.00         

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Яцеленко Дмитро Володимирович  складено  

  Пантелеєв Максим Васильович  складено  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) __СО (Фізика)______________________________________________ 

_____письмово_________     з  фізики (додатковий)     
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група __МДДФ1___________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  10.00          

Закінчення вступного випробування  11.00         

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Козоріз Костянтин Олегович  складено  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) __Прикладна фізика________________________________________ 

_____письмово_________     з  фізики (додатковий)     
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група __МДДПФ1_________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  10.00          

Закінчення вступного випробування  11.00         

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Кулик Тетяна Анатоліївна  складено  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) __Комп’ютерні науки________________________________________ 

_____письмово_________     з  інформатика (додатковий)    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група __МДДКН__________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  10.00          

Закінчення вступного випробування  11.00         

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Міліцин Артем Володимирович  складено  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 



 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) __Комп’ютерні науки________________________________________ 

_____письмово_________     з  інформатика (додатковий)    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група __МДДКН__________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  10.00          

Закінчення вступного випробування  11.00         

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Коваленко Денис Андрійович  складено  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 



 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) __Комп’ютерні науки________________________________________ 

_____письмово_________     з  інформатика      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група __ __________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  13.30          

Закінчення вступного випробування           

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Комісарик Андрій Вячеславович 192   

  Коваленко Денис Андрійович 172   

  Чайка Богдан Олександрович 158   

  Міліцин Артем Володимирович 150   

  Мисаковець Святослав Андрійович 182   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 



 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) __Комп’ютерні науки________________________________________ 

_____письмово_________     з  інформатика      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група __ __________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  13.30         

Закінчення вступного випробування           

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Тишкевич Богдан Олександрович 170   

  Довбенко Марія Сергіївна 180   

  Ященко Ярослав Юрійович 183   

  Комягін Іван 170   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) __Комп’ютерні науки________________________________________ 

_____письмово_________     з  інформатика      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група __ __________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  13.30          

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Юскевич Сергій Дмитрович 150   

  Зайцев Олег Вікторович 157   

  Фурлетов Артем Володимирович 195   

  Помігалов Тарас Миколайович 170   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) __СО (Математика)________________________________________ 

_____іспит_________      з  математики      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група __ММ1__________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Зубрицька Дар'я Богданівна 175   

  Зозулінська Анастасія Сергіївна 170   

  Бузиль Вікторія Вікторівна 158   

  Жугров Денис Володимирович 190   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) __СО (Математика)________________________________________ 

_____іспит_________      з  математики      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група __ММ2__________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Пальчуківська Альона Юріївна 123   

  Мартиненко Тетяна Вячеславівна 155   

  Сак Валерія Валеріївна 160   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) __СО (Математика)________________________________________ 

_____іспит_________      з  математики (додатковий    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група __ММ2__________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Пальчуківська Альона Юріївна  складено  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) __СО (Математика)________________________________________ 

_____іспит_________      з  математики      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група __ММ3__________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Дегтяр Вікторія Олександрівна 120   

  Жихорєва Яна Володимирівна 140   

  Билим Анна Василівна 130   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) __Прикладна фізика        

_____іспит_________      з  фізики      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Михайленко Максим Володимирович 175   

  Яцеленко Дмитро Володимирович 170   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) __Прикладна фізика        

_____іспит_________      з  фізики      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Козоріз Костянтин Олегович 180   

  Кулик Тетяна Анатоліївна 160   

  Пантелеєв Максим Васильович 179   

  Федорець Владислав Валерійович 170   

  Буряк Владислав Віталійович 175   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) СО (Фізика)        

_____іспит_________      з  фізики      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Гапон Віта Миколаївна 178   

  Кулик Тетяна Анатоліївна 175   

  Пантелеєв Максим Васильович 160   

  Яцеленко Дмитро Володимирович 160   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) СО (Фізика)        

_____іспит_________      з  фізики      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Козоріз Костянтин Олегович 160   

  Бліндар Вікторія Миколаївна 180   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Дошкільна освіта        

_____іспит_________      з  педагогіки      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Харченко Катерина Данилівна 180   

  Дяченко Антоніна Іванівна 100   

  Шершень Наталія Юріївна 180   

  Сльозка Оксана Василівна 130   

  Киріченко Наталія Анатоліївна 130   

  Бордонос Тетяна Михайлівна 190   

  Кожухівська Вероніка Дмитрівна 186   

  Юрченко Людмила Анатоліївна 100   

  Іванова Аліна Миколаївна 120   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Дошкільна освіта        

_____іспит_________      з  педагогіки      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Хропата Ірина Юріївна 100   

  Хандога Ірина Іванівна 175   

  Алькіна Дарина Андріївна 125   

  Сакун Ірина Юріївна 125   

  Олійник Вікторія  120   

  Левітін Аліна Олегівна 100   

  Легка Юлія Володимирівна 140   

  Кареліна Світлана Григорівна 105   

  Чеверда Марія Василівна 105   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Дошкільна освіта        

_____іспит_________      з  педагогіки (додатковий)    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Герасименко Марина Миколаївна  складено  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Дошкільна освіта        

_____іспит_________      з  педагогіки (додатковий)    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Єрмак Катерина Вадимівна  складено  

  Сльозка Оксана Василівна  складено  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Дошкільна освіта        

_____іспит_________      з  педагогіки (фах)    

  
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Сад Любов Іванівна 148   

  Бас Катерина Миколаївна 188   

  Манойленко Наталія Сергіївна 130   

  Михайленко Наталія Сергіївна 188   

  Івашко Світлана Вікторівна 186   

  Герасименко Марина Миколаївна 100   

  Пастернак Поліна Федорівна 196   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Початкова освіта        

_____іспит_________      з  педагогіки      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Лоскотова Ольга Олександрівна 152   

  Єгорова Вікторія Павлівна 152   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Соціальна робота        

_____іспит_________      з         
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Опанасенко Ольга Олександрівна 180   

  Федько Марина Юріївна 196   

  Легка Юлія Володимирівна 124   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Початкова освіта        

_____іспит_________      з  педагогіки      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Зайцева Марина Віталіївна 120   

  Міщенко Юлія Зігмантівна  153   

  Єрмак Катерина Вадимівна 150   

  Петрик Ірина Сергіївна 180   

  Цвик Ірина Сергіївна 175   

  Козачок Ярина  Василівна 192   

  Кіріченко Ольга Михайлівна 150   

  Хандога Ірина Іванівна 115   

  Гусар Ольга Володимирівна 193   

  Єфименко Аня Анатоліївна 190   

  Новікова Яна Володимирівна 187   

  Сергієнко Наталія Миколаївна 190   

  Говорунова Марина Равелівна 150   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Початкова освіта        

_____іспит_________      з  педагогіки      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Авраменко Анатолій Михайлович 140   

  Могильна Юлія Олегівна 145   

  Колодяжна Інна Григорівна 150   

  Воропай Вікторія Олександрівна 155   

  Ткаченко Тетяна Станіславівна 160   

  Яременко Інна Іванівна 180   

  Петрик Марина Іванівна 180   

  Науменко Анастасія Миколаївна 192   

  Ярошенко Аліна Вікторівна 150   

  Рибець Євгенія  Іванівна 154   

  Маслак Марина Віталіївна 145   

  Сергуніна Алла Тарасівна 155   

  Духновська Оксана Михайлівна 146   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Початкова освіта        

_____іспит_________      з  педагогіки (додатковий    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Ярошенко Аліна Вікторівна  складено  

  Алькіна Дарина Андріївна  складено  

  Колодяжна Інна Григорівна  складено  

  Міщенко Юлія Зігмантівна   складено  

  Хандога Ірина Іванівна  складено  

  Духновська Оксана Михайлівна  складено  

  Зайцева Марина Віталіївна  складено  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Початкова освіта        

_____іспит_________      з  педагогіки (додатковий    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Гусар Ольга Володимирівна  складено  

  Науменко Анастасія Миколаївна  складено  

  Ткаченко Тетяна Станіславівна  складено  

  Рибець Євгенія  Іванівна  складено  

  Говорунова Марина Равелівна  складено  

  Сакун Ірина Юріївна  складено  

  Кіріченко Ольга Михайлівна  складено  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Психологія          

_____іспит_________      з  фаху       
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  13.00         

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Лежньова Марія Андріївна 185   

  Оленьокова Таїсія Анатоліївна 160   

  Гончарова Ярина Ігорівна 185   

  Нехорошева Анастасія Ігорівна 165   

  Мельник Оксана Миколаївна 180   

  Котляр Віктор Сергійович 175   

  Зуєнко Оксана Миколаївна 175   

  Коваль Яна Володимирівна 160   

  Матвієнко Анастасія Володимирівна 160   

  Полегенько Ярослав Миколайович 160   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Психологія          

_____іспит_________      з  фаху       
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  13.00         

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Троян Вікторі Миколаївна 175   

  Тимошенко Валерія В. 160   

  Бакун Олена Миколаївна 180   

  Кирилов Андрій Вікторович 175   

  Машковець Сергій Володимирович 180   

  Савін Олексій Володимирович 175   

  Ващенко Олександ Сергійович 175   

  Заєць оксана Михайлівна 160   

  Костриця Яна Євгеніївна 165   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Соціальна робота         

_____іспит_________      з  фаху (додатковий)    

  
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____________________________________________________________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  13.00         

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Костриця Яна Євгенівна  складено  

  Герасименко Марина Миколаївна  складено  

  Хитра- Кащук Ганна Анатоліївна  складено  

  Руденко Олександр Сергійович  складено  

  Легка Юлія Володимирівна  складено  

  Заєць Оксана Михайлівна  складено  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Соціальна робота         

_____іспит_________      з  фаху       
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група _______________________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  13.30         

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Мостовенко Світлана Михайлівна 195   

  Сокоринська Марія Юрівна 166   

  Романчук Алеся Романівна 190   

  Заєць Оксана Михайлівна 166   

  Чиж Катерина Вікторівна 195   

  Плоска Ярина Ігорівна 194   

  Романенко Марина Сергіївна 185   

  Костриця Яна Євгенівна 196   

  Мокроусова Лілія Олександрівна 185   

  Герасименко Марина Миколаївна 164   

  Ворона Марина Петрівна 185   

      

      

      

      

      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Соціальна робота         

_____іспит_________      з  фаху       
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група _______________________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  13.30         

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Матюха Євгеній Олександрович 192   

  Андрусенко Тетяна Геннадієвна 197   

  Ванарх  Тетяна Сергіївна 197   

  Журавльова Анжела Юріївна  175   

  Щелочева Христина Вікторівна 198   

  Хитра- Кащук Ганна Анатоліївна 197   

  Тарасенко Оксана Іванівна 150   

  Руденко Олександр Сергійович 150   

  Медвідь Світлана Сергіївна 198   

  Маринченко Людмила Сергіївна 193   

      

      

      

      

      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Історія          

_____іспит_________      з  історії       
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____МІФ1______________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  13.30         

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Терещенко Микита Володимирович 185   

  Федірко Віктор Миколайович 145   

  Комишний Владислав Миколайович 145   

  Фролов Олександр Вадимович 150   

  Колібаба Денис Олегович 155   

  Яременко Богдан Миколайович 170   

  Дячина Василь Леонідович 140   

  Душенок Степан Володимирович 115   

  Бузюн Альона Олегівна 120   

  Власенко Катерина Русланівна 140   

  Мотузова Олена Віталіївна 120   

      

      

      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Історія          

_____іспит_________      з  історії       
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____ ______________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  13.30         

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Клименко Олександр Михайлович 110   

  Дученко Ольга Олександрівна 140   

  Самчук Ірина Володимирівна 115   

  Козельська Альона Олексіївна 110   

  Власенко Катерина Русланівна 160   

  Чайка Марія Миколаївна 130   

  Тарасенко Віта Володимирівна 140   

  Степаненко Євгеній Олександрович 120   

  Сєрих Олексій Миколайович 130   

  Берегун Віктор Анатолійович 170   

      

      

      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Історія          

_____іспит_________      з  історії       
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ____МІФ1______________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  13.30         

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Хотян Анастасія Олегівна 140   

  Шило Дмитро Ігорович 160   

  Малюк Олександр Олександрович 170   

  Пластун Олег Вікторович 170   

  Забула Вячеслав Анатолійович 140   

  Рябуха Олександр  Олександрович 0   

  Блажко Катерина Валеріївна 120   

  Дудка Тетяна Вячеславівна 140   

  Кубрак Катерина Юріївна 150   

  Парасюк Ігор Іванович 160   

  Прокопович Геннадій Володимирович 180   

      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Політологія          

_____іспит_________      з  історії       
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група __________________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  13.30         

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Бузюн Альона Олегівна 165   

  Штим Юрій Анатолійович 145   

  Нестеренко Дарина Михайлівна 150   

  Блажко Катерина Валеріївна 160   

      

      

      

      

      

      

      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 
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Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Політологія          

_____іспит_________      з  історії       
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група __________________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування  13.30         

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

  Лях Владислав Михайлович 180   

  Мотузова Олена Віталіївна 170   

  Яременко Богдан Миколайович 175   

      

      

      

      

      

      

      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 
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Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) СО (Укр. м. і літ.)         

_____іспит_________      з  укр. м. та літ.     
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______УФ-2____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

1.   Марченко Ольга Іванівна 110   

2.   Желада Юлія Вікторівна 110   

3.   Жуковська Маргарита  Сергіївна 125   

4.   Якименко Марія Михайлівна 155   

5.   Мельник Анна Сергіївна 100   

6.   Кеценко Тетяна Сергіївна 100   

7.   Лотиш Наталія Андріївна 100   

8.   Дядя Яна Олександрівна 100   

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 
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9.   Шульга Дарина Юріївна 135   

10.   Капустіна Катерина Юріївна 110   

11.   Лисенко Валентина Вікторівна 115   

12.   Калашник Марина Володимирівна 100   

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) СО (Укр. м. і літ.)         

_____іспит_________      з  укр. м. та літ.     
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______УФ-3____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

26.   Донська Дар’я Павлівна 160   

27.   Захалявко Ірина Сергіївна 125   

28.   Козловець Вікторія Павлівна 135   

29.   Бур'ян Ірина Сергіївна 140   

30.   Микитенко Аліна Віталіївна 165   

31.   Зарванська Ірина Геннадіївна 150   

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 
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32.   Тригубенко Катерина Володимирівна 145   

33.   Котельницька Олександра Володимирівна 110   

34.   Десятник Аліна Олексіївна 135   

35.   Гаркуша Анастасія 145   

36.   Овдієнко Анастасія Володимирівна 105   

37.   Лебич Юлія Володимирівна 130   

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

45.       

46.       

47.       

48.       

49.       

50.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно) . 

_____іспит_________      з  фах (додатково)     
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

51.   Моргун Ляна Михайлівна  складено  

52.       

53.       

54.       

55.       

56.       

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 
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57.       

58.       

59.       

60.       

61.       

62.       

63.       

64.       

65.       

66.       

67.       

68.       

69.       

70.       

71.       

72.       

73.       

74.       

75.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) СО (Мова та література (російська)) .     

_____іспит_________      з  фах (додатково)     
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______  ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

76.   Губар Віра Володимирівна  складено  

77.       

78.       

79.       

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 
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80.       

81.       

82.       

83.       

84.       

85.       

86.       

87.       

88.       

89.       

90.       

91.       

92.       

93.       

94.       

95.       

96.       

97.       

98.       

99.       

100.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) СО (Мова та література (російська)) .     

_____іспит_________      з  фах (додатково)     
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______  ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

101.   Моргун Ляна Михайлівна  складено  

102.       

103.       

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



104.       

105.       

106.       

107.       

108.       

109.       

110.       

111.       

112.       

113.       

114.       

115.       

116.       

117.       

118.       

119.       

120.       

121.       

122.       

123.       

124.       

125.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно) . 

_____іспит_________      з  російської мови (фах)    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

126.   Веремієнко Христина Євгеніївна 148   

127.   Гончаренко Марія Петрівн 142   

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



128.   Тутука Леся Федорівна 102   

129.       

130.       

131.       

132.       

133.       

134.       

135.       

136.       

137.       

138.       

139.       

140.       

141.       

142.       

143.       

144.       

145.       

146.       

147.       

148.       

149.       

150.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно) . 

_____іспит_________      з  російської мови (фах)    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

151.   Канавець Анна Валентинівна 172   

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



152.   Колоша Жанна Анатоліївна 162   

153.   Семенихина Ксенія Сергіївна 144   

154.       

155.       

156.       

157.       

158.       

159.       

160.       

161.       

162.       

163.       

164.       

165.       

166.       

167.       

168.       

169.       

170.       

171.       

172.       

173.       

174.       

175.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно) . 

_____іспит_________      з  російської мови (фах)    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



176.   Моргун Ляна Михайлівна 118   

177.   Сухомлин Жанна Вікторівна 170   

178.   Романова Марина Вікторівна 172   

179.       

180.       

181.       

182.       

183.       

184.       

185.       

186.       

187.       

188.       

189.       

190.       

191.       

192.       

193.       

194.       

195.       

196.       

197.       

198.       

199.       

200.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) СО (Мова та література (російська))     . 

_____іспит_________      з  російської мови (фах)    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника Кількість балів Підписи 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



п/п цифрами словами екзаменаторів 

201.   Моргун Ляна Михайлівна 140   

202.   Шульга Дарина Юріївна 170   

203.   Капустіна Катерина Юріївна 156   

204.   Овдієнко Анастасія Володимирівна 116   

205.   Шевченко Марина Олександрівна 174   

206.       

207.       

208.       

209.       

210.       

211.       

212.       

213.       

214.       

215.       

216.       

217.       

218.       

219.       

220.       

221.       

222.       

223.       

224.       

225.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) СО (Мова та література (російська))     . 

_____іспит_________      з  російської мови (фах)    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

226.   Срібна Тетяна Сергіївна 194   

227.   Легчун Марина Віталіївна 170   

228.   Вітченко Анастасія Сергіївна 156   

229.   Губар Віра Володимирівна 148   

230.       

231.       

232.       

233.       

234.       

235.       

236.       

237.       

238.       

239.       

240.       

241.       

242.       

243.       

244.       

245.       

246.       

247.       

248.       

249.       

250.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) СО (Мова та література (російська))     . 

_____іспит_________      з  російської мови (фах)    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

251.   Котвицька Аліна Сергіївна 188   

252.   Семендяй Тетяна Юріївна 168   

253.   Васецька Віталіна Петрівна 184   

254.   Антоненко Юлія Анатоліївна 180   

255.       

256.       

257.       

258.       

259.       

260.       

261.       

262.       

263.       

264.       

265.       

266.       

267.       

268.       

269.       

270.       

271.       

272.       

273.       

274.       

275.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація)           . 

_____іспит_________      з  української мови та літератрури  
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

276.   Шульга Дарина Юріївна  складено  

277.   Капустіна Катерина Юріївна  складено  

278.       

279.       

280.       

281.       

282.       

283.       

284.       

285.       

286.       

287.       

288.       

289.       

290.       

291.       

292.       

293.       

294.       

295.       

296.       

297.       

298.       

299.       

300.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація)           . 

_____іспит_________      з  української мови та літератрури  
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

301.   Калашник Марина Володимирівна  складено  

302.   Овдієнко Анастасія Володимирівна  складено  

303.       

304.       

305.       

306.       

307.       

308.       

309.       

310.       

311.       

312.       

313.       

314.       

315.       

316.       

317.       

318.       

319.       

320.       

321.       

322.       

323.       

324.       

325.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) СО (Укр. м. і літ.)         

_____іспит_________      з  укр. м. та літ.     
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______УФ-1____________________________________  _____________________________ 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

326.   Собко Ольга Олегівна 105   

327.   Даниленко Аліна Вячеславівна 120   

328.   Бойко Тетяна Василівна 135   

329.   Кобзарьова Анна Сергіївна 140   

330.   Балицька Ганна Олександрівна 160   

331.   Лоха Анастасія Євгенівна 135   

332.   Міщенко Катерина Михайлвна 105   

333.   Драбинога Ірина Анатоліївна 180   

334.   Качмар Ірина Романівна 105   

335.   Коваленко Ганна Ігорівна 110   

336.   Хомич Яна Ігорівна 135   

337.   Ступник Марина Юріївна 165   

338.       

339.       

340.       

341.       

342.       

343.       

344.       

345.       

346.       

347.       

348.       

349.       

350.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) 102 Хімія, Середня освіта (Хімія)      

_____іспит_________      з  хімія (додатково).     
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

351.   Зелінська Анна Євгеніївна  складено  

352.       

353.       

354.       

355.       

356.       

357.       

358.       

359.       

360.       

361.       

362.       

363.       

364.       

365.       

366.       

367.       

368.       

369.       

370.       

371.       

372.       

373.       

374.       

375.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Географія          

_____іспит_________      з  географія      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

376.   ПИЛИПЧУК Наталія Олександрівна 159   

377.   КАЛАЧОВА Наталія Валеріївна 160   

378.   ДЕЙНЕКА Денис Сергійович 163   

379.   СОЛОВЕЙ Альбіна Вікторівна 174   

380.   ЗАЛОЗНИЙ Павло Васильович 172   

381.   КАНТУР Ольга Анатоліївна  174   

382.   ПЕЛЕЩУК Ігор Володимирович 170   

383.   ПРЯМИЙ Григорій Миколайович 137   

384.   ГРИЦАЙ Ігор Олексійович    137   

385.       

386.       

387.       

388.       

389.       

390.       

391.       

392.       

393.       

394.       

395.       

396.       

397.       

398.       

399.       

400.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Географія          

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



_____іспит_________      з  географія      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

401.   ФЕДОРЕЦЬ Роман Дмитрович  174   

402.   ЖУРИК Дмитрій Олександрович  145   

403.   УБОЗЬКО Маргарита Олегівна  172   

404.   СТЕПАНЕНКО Олена Валентинівна  140   

405.   ГОРБАЧ Яна Володимирівна 139   

406.   ОЛЕЩЕНКО Алла Ігорівна  154   

407.   СПУТАЙ  Крістіна Миколаївна 142   

408.   БЛАЩУК Вікторія Володимирівна  133   

409.       

410.       

411.       

412.       

413.       

414.       

415.       

416.       

417.       

418.       

419.       

420.       

421.       

422.       

423.       

424.       

425.       

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Географія          

_____іспит_________      з  географія      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

426.   Глушко Денис Олександрович 178   

427.   Шинкаренко Іван Анатолійович  140   

428.   Данилець Валерій Миколайович 151   

429.   Кацикал Роман Михайлович 161   

430.   Буняк Євгеній Сергійович 136   

431.   Карпенко Ярослав Юрійович 155   

432.   Устименко Сергій Іванович  159   

433.   Хоменко Володимир Григорович  170   

434.   Мазченко Тамара Володимирівна  169   

435.       

436.       

437.       

438.       

439.       

440.       

441.       

442.       

443.       

444.       

445.       

446.       

447.       

448.       

449.       

450.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Географія          

_____іспит_________      з  географія (додатковий)    

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

451.   Горбач Яна Володимирівна  складено  

452.       

453.       

454.       

455.       

456.       

457.       

458.       

459.       

460.       

461.       

462.       

463.       

464.       

465.       

466.       

467.       

468.       

469.       

470.       

471.       

472.       

473.       

474.       

475.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) 091 Біологія          

_____іспит_________      з         

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

476.   МАЛЮТІНА Вікторія Віталіївна 168   

477.   ЗАЯЦ Іванна Іванівна  155   

478.   БЕЗГУБЧЕНКО Катерина Вікторівна 160   

479.   СИЧОВА Ганна Олексіївна     114   

480.   БОНДАРЕНКО Тетяна Андріївна     172   

481.   ГЛУШКО Альона Володимирівна 180   

482.   КУЗЬМЕНКО Олександра Вікторівна    116   

483.   ШОВКУН Тетяна Олександрівна 149   

484.   ЛИТОВЧЕНКО Руслана Вікторівна 153   

485.   ЗВОНКОВА Юлія Миколаївна                 160   

486.       

487.       

488.       

489.       

490.       

491.       

492.       

493.       

494.       

495.       

496.       

497.       

498.       

499.       

500.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) 091 Біологія          

_____іспит_________      з         

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

501.   УСТИМЕНКО Сергій Іванович                     164   

502.   МАЗЧЕНКО Тамара Володимирівна          134   

503.   ХОМЕНКО Володимир Григорович               133   

504.   ГРИЦАЙ Ігор Олексійович    143   

505.   КАЦИКАЛ Роман Михайлович 118   

506.   ЗАЛОЗНИЙ Павло Васильович 145   

507.   КАНТУР Ольга Анатоліївна  131   

508.   УБОЗЬКО Маргарита Олегівна              152   

509.   СУРМАЧЕВСЬКА Катерина Сергіївна 148   

510.   ТИМОШЕНКО Євгенія Володимирівна 154   

511.   ЛІСОВИЦЬКИЙ Віталій Володим 160   

512.       

513.       

514.       

515.       

516.       

517.       

518.       

519.       

520.       

521.       

522.       

523.       

524.       

525.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) СО (Біологія і здоров’я людини)       

_____іспит_________      з  додатковий      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

526.   ЗВОНКОВА Юлія Миколаївна                  складено  

527.   ТИМОШЕНКО Євгенія Володимирівна  складено  

528.   УСТИМЕНКО Сергій Іванович                      складено  

529.   ЗАЛОЗНИЙ Павло Васильович  складено  

530.   КАЦИКАЛ Роман Михайлович  складено  

531.   ГРИЦАЙ Ігор Олексійович     складено  

532.   КАНТУР Ольга Анатоліївна   складено  

533.   ХОМЕНКО Володимир Григорович                складено  

534.   МАЗЧЕНКО Тамара Володимирівна           складено  

535.   БОНДАРЕНКО Тетяна Андріївна      складено  

536.   УБОЗЬКО Маргарита Олегівна               складено  

537.   КУЗЬМЕНКО Олександра Вікторівна     складено  

538.   СИЧОВА Ганна Олексіївна      складено  

539.       

540.       

541.       

542.       

543.       

544.       

545.       

546.       

547.       

548.       

549.       

550.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Хімія           

_____іспит_________      з  хімії       
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

551.   КРУК Анна Сергіївна 135   

552.   ТАТАРЧУК Альона Віталіївна                 176   

553.   РУЧКІНА Оксана Юріївна 128   

554.   БАНДУРІНА Дар’я Юріївна   147   

555.   МАЗЯР Анастасія Сергіївна  106   

556.       

557.       

558.       

559.       

560.       

561.       

562.       

563.       

564.       

565.       

566.       

567.       

568.       

569.       

570.       

571.       

572.       

573.       

574.       

575.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Хімія           

_____іспит_________      з  хімії       

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 
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        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

576.   Зелінська Анна Євгеніївна 182   

577.   Сущенко Інна Олександрівна 156   

578.   Тиченко Оксана Олександрівна           150   

579.   Прокопчук Тетяна Петрівна 190   

580.       

581.       

582.       

583.       

584.       

585.       

586.       

587.       

588.       

589.       

590.       

591.       

592.       

593.       

594.       

595.       

596.       

597.       

598.       

599.       

600.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 
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Спеціальність (спеціалізація) Хімія           

_____іспит_________      з  хімії       
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

601.   ГЛУШКО Альона Володимирівна 100   

602.   ЛІСОВИЦЬКИЙ Віталій Володимирович 112   

603.   ЗАЯЦ Іванна Іванівна  104   

604.   ЛИТОВЧЕНКО Руслана Вікторівна 102   

605.       

606.       

607.       

608.       

609.       

610.       

611.       

612.       

613.       

614.       

615.       

616.       

617.       

618.       

619.       

620.       

621.       

622.       

623.       

624.       

625.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 
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             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація)            

_____іспит_________      з  хімії (додатковий)    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

626.   Литовченко Руслана Вікторівна  складено  

627.   Безгубченко Катерина Вікторівна  складено  

628.   Заяц Іванна Іванівна   складено  

629.   Тимченко Оксана Олександрівна  складено  

630.       

631.       

632.       

633.       

634.       

635.       

636.       

637.       

638.       

639.       

640.       

641.       

642.       

643.       

644.       

645.       

646.       

647.       

648.       

649.       

650.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 
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Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Хімія           

_____іспит_________      з  хімії (додатковий)    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

651.   ГЛУШКО Альона Володимирівна  складено  

652.   ЛІСОВИЦЬКИЙ Віталій Володимирович  складено  

653.   ПРОКОПЧУК Тетяна Петрівна  складено  

654.       

655.       

656.       

657.       

658.       

659.       

660.       

661.       

662.       

663.       

664.       

665.       

666.       

667.       

668.       

669.       

670.       

671.       

672.       

673.       

674.       

675.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 
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Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Хімія           

_____іспит_________      з  хімії (додатковий)    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

676.   ГЛУШКО Альона Володимирівна  складено  

677.   ЛІСОВИЦЬКИЙ Віталій Володимирович  складено  

678.   ПРОКОПЧУК Тетяна Петрівна  складено  

679.       

680.       

681.       

682.       

683.       

684.       

685.       

686.       

687.       

688.       

689.       

690.       

691.       

692.       

693.       

694.       

695.       

696.       

697.       

698.       

699.       

700.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) 035 Філологія          

_____іспит_________      з  англійська мова (фах)    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

701.   Зінчук Вікторія Віталіївна 50   

702.   Мірошник Ніна Борисівна 140   

703.   Хотимченко Олена Олександрівна 110   

704.   Клименко Оксана Юріївна 150   

705.   Кубраковська Ірина Василівна 160   

706.   Латун Альона Борисівна 170   

707.   Голяк Марина Сергіївна 170   

708.   Омельяненко Карина Вікторівна 180   

709.       

710.       

711.       

712.       

713.       

714.       

715.       

716.       

717.       

718.       

719.       

720.       

721.       

722.       

723.       

724.       

725.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) 035 Філологія          

_____іспит_________      з  англійська мова (фах)    
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

726.   Євсіков Олександр Володимирович 110   

727.   Пушний Олександр Олександрович 70   

728.   Малюх Олександр Андрійович 200   

729.   Красновид Анастасія Вікторівна 150   

730.   Булавін Дмитро Вікторович 140   

731.   Голота Анастасія Вадимівна 160   

732.   Баранець Аліна Володимирівна 150   

733.   Зотікова Юлія Вячеславівна 150   

734.   Розум Дарина Володимирівна 190   

735.   Рубанська Ольга Олександрівна 140   

736.       

737.       

738.       

739.       

740.       

741.       

742.       

743.       

744.       

745.       

746.       

747.       

748.       

749.       

750.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 
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(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) 035 Філологія          

_____іспит_________      з  німецької мови     
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

751.   Дворник Ірина Володимирівна 160   

752.   Федорина Юлія Олександрівна 200   

753.   Шевченко Вікторія Олександрівна 170   

754.   Василенко Ірина Дмитрівна 140   

755.       

756.       

757.       

758.       

759.       

760.       

761.       

762.       

763.       

764.       

765.       

766.       

767.       

768.       

769.       

770.       

771.       

772.       

773.       

774.       

775.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) 035 Філологія          

_____іспит_________      з  німецької мови     
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

776.   Баранець Аліна Володимирівна 190   

777.   Омельяненко Карина Вікторівна 200   

778.   Голяк Марина Сергіївна 180   

779.   Латун Альона Борисівна 180   

780.   Хотимченко Олена Олександрівна 170   

781.   Красновид Анастасія Вікторівна 180   

782.       

783.       

784.       

785.       

786.       

787.       

788.       

789.       

790.       

791.       

792.       

793.       

794.       

795.       

796.       

797.       

798.       

799.       

800.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) 035 Філологія          

_____іспит_________      з  німецької мови     
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

801.   Рубанська Ольга Олександрівна 200   

802.   Пушний Олександр Олександрович 140   

803.   Малюх Олександр Андрійович 180   

804.   Мірошник Ніна Борисівна 160   

805.   Кубраковська Ірина Василівна 170   

806.   Зінчук Вікторія Віталіївна 160   

807.       

808.       

809.       

810.       

811.       

812.       

813.       

814.       

815.       

816.       

817.       

818.       

819.       

820.       

821.       

822.       

823.       

824.       

825.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) 035 Філологія          

_____іспит_________      з  німецької мови     
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

826.   Клименко Оксана Юріївна 190   

827.   Голота Анастасія Вадимівна 170   

828.   Зотікова Юлія Вячеславівна 200   

829.   Булавін Дмитро Вікторович 170   

830.   Розум Дарина Володимирівна 200   

831.   Євсіков Олександр Володимирович 110   

832.       

833.       

834.       

835.       

836.       

837.       

838.       

839.       

840.       

841.       

842.       

843.       

844.       

845.       

846.       

847.       

848.       

849.       

850.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація)            

_____іспит_________      з  додатковий      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

851.   Зінчук Вікторія Віталіївна  складено  

852.       

853.       

854.       

855.       

856.       

857.       

858.       

859.       

860.       

861.       

862.       

863.       

864.       

865.       

866.       

867.       

868.       

869.       

870.       

871.       

872.       

873.       

874.       

875.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) СО (Математика)         

_____іспит_________      з  додатковий      
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

876.   Пальчуківська Альона Юріївна  складено  

877.       

878.       

879.       

880.       

881.       

882.       

883.       

884.       

885.       

886.       

887.       

888.       

889.       

890.       

891.       

892.       

893.       

894.       

895.       

896.       

897.       

898.       

899.       

900.       

 

 

 

 

 

 

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна) 

(підкреслити) 

 

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________ 

 

Ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр      
             (молодший спеціаліст, бакалавр,  магістр, доктор філософії) 

Спеціальність (спеціалізація) Соціальна робота         

_____іспит_________      з  англійської мови     
        (форма вступного випробування)                                             (назва навчального предмета) 

група ______ ____________________________________  _____________________________ 

Дата проведення вступного випробування «_27_» липня 2018 року 

Початок вступного випробування            

Закінчення вступного випробування            

Прізвища та ініціали екзаменаторів            

 
№ 

п/п 
Шифр Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів Підписи 

екзаменаторів цифрами словами 

901.   Карабуля Олена Сергіївна 200   

902.       

903.       

904.       

905.       

906.       

907.       

908.       

909.       

910.       

911.       

912.       

913.       

914.       

915.       

916.       

917.       

918.       

919.       

920.       

921.       

922.       

923.       

924.       

925.       

 

 

 

 

 

 

Кількість вступників, які 

проходили випробування 

_____________________________ 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Екзаменатори: 

_____________________________ 
(підпис) 

_____________________________ 

Голова предметної (фахової) 

комісії 

_____________________________ 
     (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

«27»   07  2018 року 



 


