


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний 
університет імені Миколи 

Гоголя
Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 

№ 154-н

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5627807 Горобчук Анастасія Петрівна 50388943 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0232732 Дошкільна освіта 168,896

6260929 Колесник Марина Володимирівна 001172 TГ 19.06.1999 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0315439 Дошкільна освіта 142,896

5760240 Сахновська Тетяна Григорівна 12182528 EP 30.06.2000 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0082828 Дошкільна освіта 136,24

5696843 Старовойт Наталія Вікторівна 49466507 EH 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0214343 Дошкільна освіта 152,776
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний 
університет імені Миколи 

Гоголя
Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 

№ 154-н

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6500161 Іщук Олена Олегівна 31240524 EH 27.06.2007 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0128417 Початкова освіта 152,984

5747418 Остапенко Катерина Сергіївна 49462277 EH 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0312427 Початкова освіта 151,216

6621666 Яцкова Марія Максимівна 51029592 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0026285 Початкова освіта 129,688
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний 
університет імені Миколи 

Гоголя
Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 

№ 154-н

014 Середня освіта/014.01 
Українська мова і література Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6229899 Корзун Олена Володимирівна 49613139 PB 23.06.2017 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0247619; 0270555 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

139,672

6604955 Фабриченко Наталія Віталіївна 36031679 EH 27.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0046660 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

147,16
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний 
університет імені Миколи 

Гоголя
Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 

№ 154-н

014 Середня освіта/014.02 
Мова і література Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6727929 Боровик Володимир Павлович 51238807 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0125637 Середня освіта. 
Англійська мова і 
література

155,48

6193349 Мельник Світлана Миколаївна 29506884 EH 27.06.2006 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0315448 Середня освіта. 
Англійська мова і 
література

138,32

6055394 Мірошниченко Катерина Тарасівна 50975697 EH 24.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0105688 Середня освіта. 
Англійська мова і 
література

154,336

6580827 Шпильова Аліна Володимирівна 51094209 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0294726 Середня освіта. 
Англійська мова і 
література

162,656
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний 
університет імені Миколи 

Гоголя
Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 

№ 154-н

014 Середня освіта/014.03 
Історія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6035305 Боженко Яна Миколаївна 48660719 EH 30.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0072957 Середня освіта 
(Історія)

143,104

6060974 В`яла Юлія Миколаївна 36202990 EH 30.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0183623 Середня освіта 
(Історія)

132,912

6698992 Кот Марія Геннадіївна 50222430 EH 24.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0084029 Середня освіта 
(Історія)

180,96
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний 
університет імені Миколи 

Гоголя
Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 

№ 154-н

014 Середня освіта/014.09 
Інформатика Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6006066 Комар Ольга Леонідівна 49883114 PB 23.06.2017 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0335734 Середня освіта 
(Інформатика)

154,665
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний 
університет імені Миколи 

Гоголя
Додаток до наказу від «01»  серпня 2019 року 

№ 154-н

231 Соціальна робота Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6262032 Кубрак Світлана Миколаївна 001454 TP 19.06.1999 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0168511 Соціальна робота. 
Практична психологія, 
Соціальна робота. 
Соціальна педагогіка

158,496

6149151 Локоть Сергій Дмитрович 001170 TH 17.06.1999 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Соціальна робота. 
Практична психологія, 
Соціальна робота. 
Соціальна педагогіка

137,488
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