
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 «11» вересня 2020 року №45 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 
«06» вересня 2020 року, протокол №38,

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 2 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 «11»  вересня 2020 року 
№ 45 д/ф

035 Філологія/035.01 українська мова та 
література Державна Магістр Денна 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 7821104 668299
Гембарук Олександр Вікторович 173888 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
Філологія. 
Українська мова та 
література

360,1

2 7137422 668299
Мазур Анастасія Віталіївна 173897 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
Філологія. 
Українська мова та 
література

332,4

3 7136567 668299
Мехтюк Інна Сергіївна 173891 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
Філологія. 
Українська мова та 
література

361,3

4 8065500 668299
Ткачук Юлія Вікторівна 173894 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
Філологія. 
Українська мова та 
література

339
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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 «11»  вересня 2020 року 
№ 45 д/ф

035 Філологія/035.041 германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

англійська
Державна Магістр Денна 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 7159035 673239

Ревнюк Володимир Володимирович 172888 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Філологія. 
Германські мови та 
літератури 
(переклад включно), 
перша - англійська

405,2
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