
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 №15 з/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 заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 19 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 
№ 15 з/ф

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7591770 722515
Дмитришина Марина Євгенівна 42113142 MK 12.05.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0370477 Дошкільна освіта 140,92

2 8295042 722515
Кучінська Алла Анатоліївна 420462 P 26.06.1987 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

0372957 Дошкільна освіта 149,76

3 7999500 722515

Старинець Віта Віталіївна 51330984 BH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0320997 Дошкільна освіта 130,624

4 8279432 722515

Теплічук Анна Олександрівна 51847213 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0207545 Дошкільна освіта 127,4

5 7210750 722515
Тукалевська Марина Миколаївна 14530686 CK 22.06.2001 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0015474 Дошкільна освіта 127,608
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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 
№ 15 з/ф

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7896258 719253

Бабій Вікторія Василівна 51956589 BH 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0110058 Початкова освіта 126,978

2 7548167 719253

Цвеліховська Тетяна Павлівна 51086759 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0322061 Початкова освіта 158,288

3 7811706 719253
Юрченко Лілія Дмитрівна 001771 OЗ 20.06.1997 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

0384009 Початкова освіта 131,56
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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 
№ 15 з/ф

014 Середня освіта/014.01 Українська мова 
і література Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7195685 670915
Бушкевич Олександр Вікторович 44329308 BH 01.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

158,184

2 8090793 670915

Головатюк Вероніка Сергіївна 51951876 BH 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0271676 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

168,168

3 8276478 670915

Заболотний Іван Сергійович 51255427 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0263303 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

169,52

4 7245011 670915

Іордакі Аліна Володимирівна 51835583 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0199458 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

165,697
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5 7294796 670915

Лаптєва Марія Андріївна 51989382 TA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0018425 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

167,856
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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 
№ 15 з/ф

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7660052 767915
Горбатюк Алла Іванівна 50662134 CK 23.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0238076 Середня освіта 
(Мова і література 
(англійська))

173,784

2 7744233 767915

Кошарна Вероніка Романівна 51768479 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0263353 Середня освіта 
(Мова і література 
(англійська))

172,536

3 8349875 767915

Мельник Іванна Валеріївна 51326833 BH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0115821 Середня освіта 
(Мова і література 
(англійська))

171,392

4 7642492 767915

Мордань Маргарита Олегівна 50806472 BH 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0099076 Середня освіта 
(Мова і література 
(англійська))

163,8

5 7222183 767915
Нагорна Марина Валеріївна 25594737 BH 21.06.2004 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0259233 Середня освіта 
(Мова і література 
(англійська))

172,64
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6 7719841 767915

Шаламов Ярослав Юрійович 51953673 BH 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0126046 Середня освіта 
(Мова і література 
(англійська))

188,968
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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 
№ 15 з/ф

014 Середня освіта/014.03 Історія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7855528 670010
Романенко Юлія Олександрівна 50616429 EP 23.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0130733 Середня освіта 
(Історія)

179,4
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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 
№ 15 з/ф

014 Середня освіта/014.04 Математика Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7182679 665125
Бебешко Андрій Анатолійович 22237908 EP 21.06.2003 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Математика)

153,689

2 7510546 665125

Гончарук Максим Андрійович 52088127 BH 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0351859 Середня освіта 
(Математика)

160,902

3 7184791 665125
Дорошенко Леонід Олександрович 38340570 MK 30.06.2010 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Математика)

146,263

4 7183664 665125
Каплунов Іван Сергійович 48429694 KC 30.04.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Математика)

152,67

5 7186966 665125
Рагузін Олександр Ігорович 33424537 MK 01.07.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Математика)

153,477
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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 
№ 15 з/ф

014 Середня освіта/014.05 Біологія та 
здоров’я людини Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7203160 667024
Озірська Анастасія Володимирівна 50612867 EP 27.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0053168 Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

156,532
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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 
№ 15 з/ф

014 Середня освіта/014.07 Географія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7584658 764905
Вітковська Ольга Миколаївна 47015908 EP 13.06.2014 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0257087 Середня освіта 
(Географія)

142,02
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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 
№ 15 з/ф

014 Середня освіта/014.10 Трудове 
навчання та технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7422488 666143
Бевз Михайло Олександрович 21928753 CK 20.06.2003 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

142,656

2 7812532 666143

Зінченко Анна Дмитрівна 51773323 KC 24.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0148660 Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

146,157

3 7414661 666143
Кучук Олександр Миколайович 524264 00 26.06.1986 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

137,055

4 7609239 666143

Лойтаренко Сергій Сергійович 51833079 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0265356 Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

127,379

5 7427806 666143
Трещинський Сергій Григорович 026667 Б 30.06.1989 Диплом 

кваліфікованого робітника
Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

143,951
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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 
№ 15 з/ф

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7970744 668137

Бедін Віталій Олександрович 51916860 AP 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0170872 Середня освіта 
(Фізична культура)

147,264

2 8289184 668137 Блонський Павло Васильович 010211 BE 26.10.1996 Диплом 
молодшого спеціаліста

0087968 Середня освіта 
(Фізична культура)

157,04

3 7224637 668137 Бойченко Сергій Сергійович 000526 BK 22.06.1997 Диплом 
кваліфікованого робітника

Середня освіта 
(Фізична культура)

149,864

4 7218967 668137
Зашивайко Ігор Олександрович 33629184 CK 26.06.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

169

5 7216233 668137
Остроух Данило Сергійович 42525041 HP 12.05.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

153,296

6 7219466 668137
Савченко Сергій Геннадійович 31649253 CK 29.06.2007 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

157,56
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7 8273580 668137

Семенюк Тетяна Русланівна 51955977 BH 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0168757 Середня освіта 
(Фізична культура)

156,728

8 7422356 668137
Сопінський Сергій Васильович 270772 A 15.06.1991 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

0248114 Середня освіта 
(Фізична культура)

148,72

9 7222785 668137
Тришкін Андрій Борисович 006675 00 29.06.1991 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

165,464

10 7215130 668137
Унтіла Ігор Ісаакович 002670 TB 20.06.2000 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

146,224

11 7750575 668137

Чекман Анна Іванівна 51767173 EP 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0315724 Середня освіта 
(Фізична культура)

147,368
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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 
№ 15 з/ф

014 Середня освіта/014.15 Природничі 
науки Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7386798 669051
Дяченко Анна Максимівна 50614950 EP 23.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0117506 Середня освіта 
(Природничі науки)

144,799

2 8081467 669051
Павлух Олена Володимирівна 19122390 MK 22.06.2002 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0229038 Середня освіта 
(Природничі науки)

143,569
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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 
№ 15 з/ф

016 Спеціальна освіта/016.01 Логопедія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7665402 767836
Бірюк Антоніна Ігорівна 50062826 KC 22.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0217949 Спеціальна освіта 
(Логопедія)

160,056

2 7282650 767836
Сьомкіна Ірина Олександрівна 18372857 CK 21.06.2002 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0369368 Спеціальна освіта 
(Логопедія)

184,184
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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 
№ 15 з/ф

032 Історія та археологія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7726482 713208
Тарчинець Олег Михайлович 013167 MЛ 20.06.1996 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Історія та археологія 192,192

16                 /  19



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 
№ 15 з/ф

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7437457 718318
Стадний Євгеній Володимирович 49385045 CK 30.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

157,768
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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 
№ 15 з/ф

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7429941 719743
Овчінніков Віталій Владиславович 43430964 EP 25.05.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 163,696
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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 
№ 15 з/ф

231 Соціальна робота Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7482355 691991
Скоробагатько Олександр Іванович 43170455 TA 12.05.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Соціальна робота 151,216
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