
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
УМАНЬ

(населений пункт)

від «07» серпня 2021 року №1853 з/ф

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини у 2021 році та рішення приймальної комісії від 
«07» серпня 2021 року, протокол №33,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 25 арк.

Ректор Олександр БЕЗЛЮДНИЙ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9402829 846315 Багаєва Ганна Володимирівна 181614 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0005674

Дошкільна освіта. 
Психологія

144,050

2 9557023 846315 Годзюмаха Катерина Володимирівна 158902 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Дошкільна освіта. 
Психологія

145,900

3 9108500 846315 Пархомук Вікторія Валеріївна 183515 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0009412

Дошкільна освіта. 
Психологія

143,650
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9025027 860343
Берегова Інна Михайлівна 233980 B17 30.06.2017 

Диплом бакалавра
Дошкільна освіта. 
Спеціальна освіта 
(логопедія)

151,000

2 9304705 860343
Дарій Юлія Олександрівна 181953 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Дошкільна освіта. 
Спеціальна освіта 
(логопедія)

174,850

3 9388786 860343
Каюкова Вероніка Юріївна 145858 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0114496

Дошкільна освіта. 
Спеціальна освіта 
(логопедія)

168,750

4 9306212 860343
Шейко Людмила Петрівна 179801 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Дошкільна освіта. 
Спеціальна освіта 
(логопедія)

165,800
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9300212 860341 Бородіна Катерина Миколаївна 179813 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Дошкільна освіта. 
Початкова освіта

173,950

2 9391774 860341 Гончарова Олена Олександрівна 179903 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0009494

Дошкільна освіта. 
Початкова освіта

151,700

3 9301924 860341 Захаренко Олена Анатоліївна 179810 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Дошкільна освіта. 
Початкова освіта

193,050

4 9400093 860341 Іванова Аліна Ігорівна 179805 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0020367

Дошкільна освіта. 
Початкова освіта

179,150

5 9401750 860341 Крижановська Лариса Леонідівна 179819 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0020499

Дошкільна освіта. 
Початкова освіта

175,700

6 9378512 860341 Манжос Аліна Сергіївна 179808 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0000577

Дошкільна освіта. 
Початкова освіта

164,500
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7 9541936 860341 Семенюк Аліна Олегівна 158906 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Дошкільна освіта. 
Початкова освіта

206,100
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9580192 819665 Власюк Ірина Василівна 183885 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0008833

Початкова освіта. 
Дошкільна освіта

148,850

2 9203589 819665 Окуненко Ірина Юріївна 183548 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Початкова освіта. 
Дошкільна освіта

168,500

3 10120825 819665 Розвозчик Катерина Олексіївна 178814 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0005911

Початкова освіта. 
Дошкільна освіта

159,600
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

№
 п
/п

№
 за
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и 
в 
Є
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О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9106395 856143
Гойжа Аліна Віталіївна 183884 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Початкова освіта. 
Середня освіта 
(Інформатика)

161,150

2 9751921 856143
Горова Ольга Валеріївна 183914 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0000003

Початкова освіта. 
Середня освіта 
(Інформатика)

139,200

3 9202687 856143
Іщук Вікторія Валеріївна 183888 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Початкова освіта. 
Середня освіта 
(Інформатика)

146,350

4 9802200 856143
Максименко Ольга Олегівна 183902 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0001498

Початкова освіта. 
Середня освіта 
(Інформатика)

149,100
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5 9203094 856143
Мельник Руслана Сергіївна 183904 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Початкова освіта. 
Середня освіта 
(Інформатика)

142,550

6 9245001 856143
Оніщенко Катерина Вікторівна 183882 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0010051

Початкова освіта. 
Середня освіта 
(Інформатика)

144,850
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9696160 857577 Друмова Олена Георгіївна 184070 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0014148

Початкова освіта. 
Психологія

139,750

2 9582593 857577 Кифоренко Катерина Миколаївна 179505 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0041235

Початкова освіта. 
Психологія

151,850

3 9052970 857577 Остроушко Лілія Ігорівна 142415 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Початкова освіта. 
Психологія

141,400

4 9461137 857577 Слюсаренко Тетяна Олегівна 183795 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0000134

Початкова освіта. 
Психологія

150,400

5 9458698 857577 Сула Катерина Олегівна 183541 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0015571

Початкова освіта. 
Психологія

157,800

6 9369404 857577 Ткач Вікторія Василівна 47363529 CM 09.06.2014 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0013489

Початкова освіта. 
Психологія

155,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9075671 814352
Безпрозвана Віта Сергіївна 138643 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Середня освіта 
(Українська мова і 
література. Історія)

183,750

2 9611316 814352
Магурчак Вікторія Василівна 145205 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0022318

Середня освіта 
(Українська мова і 
література. Історія)

180,850

3 9559500 814352
Чернявська Тетяна Юріївна 147125 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0021786

Середня освіта 
(Українська мова і 
література. Історія)

164,600
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

(регіонального) бюджету

№
 п
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№
 за
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и 
в 
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О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9725636 814553

Григор`єва Богдана Олександрівна 147121 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0021700

Середня освіта 
(Українська мова і 
література. Мова і 
література 
(польська))

175,450

2 9759677 814553

Приленська Яна Аліківна 138679 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0032765

Середня освіта 
(Українська мова і 
література. Мова і 
література 
(польська))

176,850
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3 9723223 814553

Салієнко Альона Петрівна 147133 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0021738

Середня освіта 
(Українська мова і 
література. Мова і 
література 
(польська))

178,900
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9366562 814554

Драганча Валерія Валеріївна 138629 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0031735

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Психологія

182,400

2 9209501 814554

Оксентюк Тетяна Василівна 138632 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0082721

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Психологія

177,100
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10127517 814556

Міщенко Тетяна Віталіївна 147804 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0022017

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Літературне 
редагування

160,500

2 9872774 814556

Чумаченко Дар`я Юріївна 032145 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0099156

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Літературне 
редагування

175,750
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3 10130318 814556

Шидловська Тетяна Андріївна 147802 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0022215

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Літературне 
редагування

155,800
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9372995 814364

Музика Юліана Олександрівна 138696 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0033008

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Спеціальна освіта

147,300

2 9586886 814364

Онищук Марія Василівна 138608 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0031442

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Спеціальна освіта

180,700

3 10191369 814364

Протункевич Оксана Анатоліївна 138633 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Спеціальна освіта

149,750
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4 9759422 814364

Ражик Наталія Іванівна 138648 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0059196

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Спеціальна освіта

171,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9009183 886078
Громенко Наталія Георгіївна 168653 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0102161

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література

198,800

2 10056424 886078
Сазонова Світлана Вячеславівна 145254 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0020567

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література

192,325

3 9384888 886078
Швець Назар Миколайович 147643 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0015616

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література

201,450
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10044234 811486
Корж Вікторія Андріївна 131200 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Середня освіта 
(Біологія та здоров’я 
людини. Хімія)

162,550

2 10021408 811486
Череушенко Руслана Костянтинівна 131177 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Середня освіта 
(Біологія та здоров’я 
людини. Хімія)

175,600
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9952793 810195

Лавренчук Олексій Олексійович 47091867 EP 25.06.2014 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0118621

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології. 
Інформатика)

158,900
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9358946 813105 Кулаков Віктор Вікторович 197272 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0084946

Середня освіта 
(Фізична культура)

162,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

015 Професійна освіта/015.39 Цифрові 
технології Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9290774 810430
Куєвда Світлана Вікторівна 071520 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0053507

Професійна освіта 
(Комп'ютерні 
технології)

154,900
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9056084 859671 Михайленко Інна Сергіївна 183735 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Спеціальна освіта 
(Логопедія)

204,050
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9391691 841330 Лінчевський Володимир Петрович 136863 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Історія та археологія 170,500

2 9266229 841330 Свиридюк Віта Вікторівна 135483 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0104815

Історія та археологія 177,050

3 9459609 841330 Сивак Інна Юріївна 137798 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0050856

Історія та археологія 191,550

4 10162206 841330 Січкарова Катерина Віталіївна 163984 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0015450

Історія та археологія 176,450

5 10165118 841330 Толмачова Дарія Миколаївна 163973 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0105365

Історія та археологія 171,600
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10122772 841485
Щербак Олена Миколаївна 158581 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0041015

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

183,700
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «07»  серпня 2021 року 
№ 1853 з/ф

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9362182 852668

Загребельна Аліна Олексіївна 152729 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Соціальна робота 
(Соціально-
психологічна 
реабілітація)

170,600

2 10197384 852668

Шудря Анастасія Олександрівна 098751 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0101484

Соціальна робота 
(Соціально-
психологічна 
реабілітація)

142,350
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