
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 №46 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 
«10» вересня 2020 року, протокол  №40,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 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 
№ 46 д/ф

053 Психологія Державна Молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 7210913 767682

Богданова Ірина Олександрівна 51768079 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0276371 Психологія 116,168

2 7361349 767682

Коломієць Мар`яна Ігорівна 51768723 EP 29.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0057892 Психологія 114,296

3 7692184 767682

Конюченко Оксана Вікторівна 51845806 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0345026 Психологія 120,719

4 7465659 767682

Мельник Яна Василівна 51800430 EP 29.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0251296 Психологія 120,12
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5 7490476 767682

Мотуз Валерія Романівна 51767366 EP 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0052951 Психологія 133,536

6 7353063 767682

Прагуза Наталія Віталіївна 51811858 MK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0142368 Психологія 124,384

7 8300331 767682

Романець Денис Іванович 51767167 EP 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0314955 Психологія 110,344

8 7906718 767682

Скиба Юланна Вікторівна 51951915 BH 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0042498 Психологія 120,295
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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 
№ 46 д/ф

073 Менеджмент Державна Молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 8333848 767785

Воловик Олег Сергійович 51767115 EP 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0074356 Менеджмент 128,544
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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 
№ 46 д/ф

231 Соціальна робота Державна Молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 8411248 767652
Рабодзей Павло Васильович 38049489 EP 28.05.2010 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0342966 Соціальна робота 116,272
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