
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 «16» серпня 2019 року №1783 з/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 
«15» серпня 2019 року, протокол №51,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб 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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1783 з/ф

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

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6247996 Бордилєва Анастасія Олександрівна 224615 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Психологія. 
Соціально-педагогічна 
діяльність та соціальна 
реабілітація

276,4

5822674 Вострова Марина Василівна 227428 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Психологія. 
Соціально-педагогічна 
діяльність та соціальна 
реабілітація

246,5

5819738 Захарчук Анастасія Віталіївна 224621 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Психологія. 
Соціально-педагогічна 
діяльність та соціальна 
реабілітація

264,4

5817781 Оченаш Людмила Віталіївна 224614 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Психологія. 
Соціально-педагогічна 
діяльність та соціальна 
реабілітація

238,5
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1783 з/ф

075 Маркетинг Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

5956583 Хоменко Руслана Русланівна 150090 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Маркетинг 286
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1783 з/ф

242 Туризм Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

5957739 Денисюк Марія Станіславівна 152137 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Туризм 374,3
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