
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
УМАНЬ

(населений пункт)

від «05» вересня 2020 року №14 д/ф

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини у 2020 році та рішення приймальної комісії від 
«05» вересня 2020 року, протокол №37,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 15 арк.

В.о. ректора Дудник О.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 
№ 14 д/ф

014 Середня освіта/014.10 Трудове 
навчання та технології Державна Молодший бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8078713 766918

Головко Софія Григорівна 51766459 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0271016 Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

125,8

2 7871326 766918

Гузун Станіслав Леонідович 51845827 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0217753 Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

127,126

3 7565013 766918

Мусієнко Вадим Вікторович 51765180 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0261239 Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

132,409
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 
№ 14 д/ф

014 Середня освіта/014.15 Природничі 
науки Державна Молодший бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7938026 767822

Глушко Анна Сергіївна 51766475 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0146408 Середня освіта 
(Природничі науки)

133,483

2 7942802 767822

Марченко Каріна Сергіївна 51002362 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0065624 Середня освіта 
(Природничі науки)

161,56

3 7951269 767822
Рудий Артур Васильович 50302127 EP 23.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0132747 Середня освіта 
(Природничі науки)

149,021

4 7941681 767822

Семенець Артем Олександрович 50703758 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0217525 Середня освіта 
(Природничі науки)

134,297
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5 7944328 767822

Цімбаларь Лілія Валеріївна 51804030 KC 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0070516 Середня освіта 
(Природничі науки)

141,15
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 
№ 14 д/ф

016 Спеціальна освіта/016.01 Логопедія Державна Молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8212086 767831

Ковальчук Анастасія Віталіївна 50794553 BH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0216046 Спеціальна освіта 
(Логопедія)

147,784

2 7290703 767831

Нагірняк Діана Максимівна 51816151 MK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0367318 Спеціальна освіта 
(Логопедія)

142,147
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 
№ 14 д/ф

051 Економіка Державна Молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7520780 767692

Гончарук Максим Володимирович 51765137 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0033589 Економіка 155,619
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 
№ 14 д/ф

053 Психологія Державна Молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7462262 767682

Білокур Катерина Валентинівна 52100799 CK 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0300413 Психологія 168,792

2 8326196 767682
Кваснічко Ганна Сергіївна 31584975 KX 27.06.2007 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0330957 Психологія 156,416

3 7297072 767682

Олійник Владислава Олександрівна 51806293 KC 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0118324 Психологія 146,12

4 7366864 767682

Романчук Наталія Вадимівна 51825082 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0043048 Психологія 137,268
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5 7587071 767682

Сергєєва Інна Олександрівна 50812163 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0371633 Психологія 174,096
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 
№ 14 д/ф

071 Облік і оподаткування Державна Молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8085377 767774

Капелюшна Крістіна Іванівна 51765275 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0332640 Облік і 
оподадкування

142,48

2 7929313 767774

Петрова Вікторія Віталіївна 51805895 KC 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0286933 Облік і 
оподадкування

126,984

3 7791712 767774

Царелунга Тетяна Олександрівна 51805914 KC 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0287823 Облік і 
оподадкування

125,216
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 
№ 14 д/ф

073 Менеджмент Державна Молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7588639 767785

Конофольська Ангеліна Олександрівна 51812024 MK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0370859 Менеджмент 129,48

2 7271769 767785

Курабко Даніела Ігорівна 51768167 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0143941 Менеджмент 144,248

3 7809782 767785

Півторак Аліна Станіславівна 51804019 KC 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0211371 Менеджмент 118,664
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 
№ 14 д/ф

075 Маркетинг Державна Молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7404811 767792

Царук Владислав Віталійович 51800413 EP 29.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0251563 Маркетинг 132,704
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 
№ 14 д/ф

231 Соціальна робота Державна Молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8064549 767652

Гайдрик Аліна Олександрівна 51093463 KC 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0066516 Соціальна робота 141,024

2 8281236 767652

Дишлюк Катерина Володимирівна 50976210 EP 22.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0061975 Соціальна робота 152,048

3 7618732 767652

Сакал Анна Сергіївна 51812470 MK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0143796 Соціальна робота 138,01

4 7691994 767652

Сусол Юлія Вячеславівна 50836206 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0136781 Соціальна робота 122,824
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5 8292964 767652
Юдін Ілля Антонович 50062730 KC 22.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0098668 Соціальна робота 158,496
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 
№ 14 д/ф

241 Готельно-ресторанна справа Державна Молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7201595 767804

Мельник Софія Сергіївна 51768110 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0278710 Готельно-
ресторанна справа

151,216

2 7858284 767804

Рудий Едуард Володимирович 51768098 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0278416 Готельно-
ресторанна справа

130

3 7930430 767804

Рябченко Ігор Олександрович 51766466 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0270854 Готельно-
ресторанна справа

128,357

13                 /  15



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 
№ 14 д/ф

242 Туризм Державна Молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8388984 767811
Бзовська Каріна Ігорівна 50148472 BH 26.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0170798 Туризм 170,664

2 7358155 767811

Коцан Альона Миколаївна 51948448 BH 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0257953 Туризм 128,44

3 8322358 767811

Мовчан Анна Сергіївна 51770975 EP 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0149525 Туризм 175,76
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 
№ 14 д/ф

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Молодший бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7400211 767816

Бойко Анастасія Олександрівна 51808210 KC 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0300724 Публічне 
управління та 
адміністрування

144,56

2 7336773 767816

Курницький Данііл Павлович 51768754 EP 29.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0201024 Публічне 
управління та 
адміністрування

178,36
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