
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Ніжинський  державний  університет  імені  Миколи  Гоголя 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
НІЖИН

(населений пункт)

від «04» серпня 2021 року №152-н

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Ніжинський державний університет імені 
Миколи Гоголя у 2021 році та рішення приймальної комісії від «04» серпня 2021 
року, протокол №23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 7 арк.

Ректор Олександр САМОЙЛЕНКО
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний 
університет імені Миколи 

Гоголя
Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 

№ 152-н

013 Початкова освіта Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9140278 862382 Сокирко Наталія Володимирівна 123741 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0112374

Початкова освіта 177,750

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний 
університет імені Миколи 

Гоголя
Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 

№ 152-н

014 Середня освіта/014.01 Українська мова 
і література Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9869494 921912
Неділько Анна Леонідівна 162088 M19 31.12.2019 

Диплом магістра
Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

165,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний 
університет імені Миколи 

Гоголя
Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 

№ 152-н

014 Середня освіта/014.07 Географія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10122257 887965 Бондарчук Тетяна Олегівна 41640012 TM 30.06.2011 
Диплом магістра

Середня освіта 
(Географія)

146,750

2 9271181 887965 Духніцький Юрій Олексійович 105875 M18 30.06.2018 
Диплом магістра

Середня освіта 
(Географія)

127,500

3 9272921 887965 Красновид Богдан Іванович 056166 C17 30.06.2017 
Диплом спеціаліста

Середня освіта 
(Географія)

111,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний 
університет імені Миколи 

Гоголя
Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 

№ 152-н

053 Психологія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9207024 925711
Балас Світлана Василівна 39638729 KB 29.06.2010 

Диплом спеціаліста
Клінічна психологія 
з основами 
психотерапії

185,000

2 9743513 925711
Вовк Ольга Федорівна 28033706 EP 15.06.2005 

Диплом магістра
Клінічна психологія 
з основами 
психотерапії

171,750

3 9547301 925711
Долгіх Тетяна Володимирівна 16176473 EH 20.06.2001 

Диплом спеціаліста
Клінічна психологія 
з основами 
психотерапії

169,500

4 9294281 925711
Ерос Маргарита Володимирівна 41625671 EH 30.06.2011 

Диплом спеціаліста
Клінічна психологія 
з основами 
психотерапії

168,750

4



5 9734860 925711
Карченкова Анастасія Ігорівна 28099980 HK 05.07.2005 

Диплом спеціаліста
Клінічна психологія 
з основами 
психотерапії

170,250

6 9218776 925711
Кучерявець Юлія Степанівна 47465664 EH 01.07.2014 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0098709

Клінічна психологія 
з основами 
психотерапії

177,500

7 9573411 925711
Мельник Оксана Миколаївна 081204 ДCK 01.07.2005 

Диплом спеціаліста
Клінічна психологія 
з основами 
психотерапії

154,750

8 9213915 925711
Різка Катерина Станіславівна 056591 C17 30.06.2017 

Диплом спеціаліста
Клінічна психологія 
з основами 
психотерапії

176,750

9 9563670 925711
Рубанець Артур Олександрович 45065948 HK 14.06.2013 

Диплом спеціаліста
Клінічна психологія 
з основами 
психотерапії

155,250

10 9211576 925711
Хохлюк Тетяна Юріївна 41835298 KB 31.10.2011 

Диплом спеціаліста
Клінічна психологія 
з основами 
психотерапії

182,500

11 9297505 925711
Шевельова Валентина Петрівна 36821246 CM 01.07.2009 

Диплом спеціаліста
Клінічна психологія 
з основами 
психотерапії

169,500

5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний 
університет імені Миколи 

Гоголя
Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 

№ 152-н

053 Психологія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9085480 826344
Нікітіна Ірина Василівна 059123 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
2020р. - 
0014571

Психологія. 
Практична 
психологія

145,500

2 9589683 826344
Новицька Наталія Олександрівна 144699 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0058874

Психологія. 
Практична 
психологія

163,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний 
університет імені Миколи 

Гоголя
Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 

№ 152-н

091 Біологія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9382836 849177 Палькіна Марія Дмитрівна 39797045 MK 02.07.2010 
Диплом магістра

2021р. - 
0087698

Біологія 179,750

7


