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

Форма № Н-1.03.1
Приватна  установа  "Заклад  вищої  освіти  "Міжнародний 

(найменування закладу освіти)

 гуманітарно-педагогічний  інститут  "Бейт-Хана" 

НАКАЗ
ДНІПРО

(населений пункт)

від «02» серпня 2021 року №346/ІС

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна установа "Заклад вищої освіти 
"Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" у 2021 році та 
рішення приймальної комісії від «02» серпня 2021 року, протокол №13,

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 4 арк.

Ректор Ріма АРОНОВА
(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

Без підпорядкування
Приватна установа "Заклад 
вищої освіти "Міжнародний 
гуманітарно-педагогічний 
інститут "Бейт-Хана"

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 346/ІС

013 Початкова освіта Приватна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

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

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10087378 946399

Вишедські Фрадль 52730708 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Початкова освіта 533,000

2 9270031 946399
Едрей Манахем Мендель 315788356 02.01.2017 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Початкова освіта 414,000

3 9273632 946399
Фельдман Ривка 83051 31.01.2001 Атестат про 

повну загальну середню 
освіту

Початкова освіта 509,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватна установа "Заклад 
вищої освіти "Міжнародний 
гуманітарно-педагогічний 
інститут "Бейт-Хана"

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 346/ІС

053 Психологія Приватна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

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

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9263561 872819

Воробей Таміла Денисівна 51973747 HP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0369562; 2020р. 
- 0369562; 
2021р. - 
0385984

Психологія 130,152

2 9247705 872819

Дергоєр Валерія Анатоліївна 52095553 AP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0201148; 2020р. 
- 0201148; 
2020р. - 
0201148

Психологія 128,928
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3 9484182 872819

Кислицька Влада Костянтинівна 52308999 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0385243; 2021р. 
- 0385243; 
2021р. - 
0385243

Психологія 152,388

4 9522122 872819

Ковтуненко Анна Олександрівна 52300971 HP 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0020129; 2021р. 
- 0020129; 
2021р. - 
0020129

Психологія 192,882

5 8999353 872819

Листопадова Марія Олександрівна 52300772 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0276820; 2021р. 
- 0276820; 
2021р. - 
0276820

Психологія 150,348

6 8965850 872819

Момот Златослава Владиславівна 52300762 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0277097; 2021р. 
- 0277097; 
2021р. - 
0277097

Психологія 132,702

7 8972164 872819

Сіваєва Єлизавета Ігнатівна 52351755 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0208788; 2021р. 
- 0208788; 
2021р. - 
0208788

Психологія 146,370
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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

Без підпорядкування
Приватна установа "Заклад 
вищої освіти "Міжнародний 
гуманітарно-педагогічний 
інститут "Бейт-Хана"

Додаток до наказу від «02»  серпня 2021 року 
№ 346/ІС

053 Психологія Приватна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

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

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9572996 946377
Герцель Микола Наумович 49389318 KB 26.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Психологія 479,000

2 9267343 946377
Закута Дан 306739087 02.01.2017 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Психологія 379,000
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