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

Форма № Н-1.03.1
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
УМАНЬ

(населений пункт)

від «11» серпня 2019 року №1752 д/ф

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини у 2019 році та рішення приймальної комісії від 
«10» серпня 2019 року, протокол №47,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Ректор Безлюдний О.І.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



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
Уманський державний 

педагогічний університет імені 
Павла Тичини

Додаток до наказу від «11»  серпня 2019 року 
№ 1752 д/ф

073 Менеджмент Державна Магістр Денна 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

6368579 Мовчан Євгеній Васильович 202658 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Управління закладом 
освіти

378,2

6705615 Сабадин Богдана Ігорівна 241562 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Управління закладом 
освіти

311,2
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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
Уманський державний 

педагогічний університет імені 
Павла Тичини

Додаток до наказу від «11»  серпня 2019 року 
№ 1752 д/ф

241 Готельно-ресторанна 
справа Державна Магістр Денна 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

6258333 Назаренко Назар Юрійович 240336 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Готельно-ресторанна 
справа

259,5

6738452 Стравінська Кароліна Сергіївна 240193 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Готельно-ресторанна 
справа

291,9
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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
Уманський державний 

педагогічний університет імені 
Павла Тичини

Додаток до наказу від «11»  серпня 2019 року 
№ 1752 д/ф

242 Туризм Державна Магістр Денна 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

6544476 Колісник Святослав Олександрович 233585 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Туризм 312,4

6544316 Миронюк Сергій Павлович 233587 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Туризм 306

6544691 Фак Лілія Вікторівна 233617 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Туризм 291,4
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