
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 №1855 д/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 денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 6 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 
№ 1855 д/ф

014 Середня освіта/014.04 Математика Державна Магістр Денна 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 9102395 810500 Гайович Ольга Миколаївна 16284131 EP 04.06.2001 
Диплом спеціаліста

Середня освіта 
(Математика)

178,000

2 10173931 810500 Галич Олександр Віталійович 069911 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0052374

Середня освіта 
(Математика)

148,000

3 10165016 810500 Косякова Юлія Сергіївна 069917 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0056486

Середня освіта 
(Математика)

159,850

4 9034013 810500 Павлюк Тетяна Вікторівна 183356 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0110810

Середня освіта 
(Математика)

162,400

5 9845615 810500 Скібенко Юлія Вадимівна 049546 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0115829

Середня освіта 
(Математика)

160,700
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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 
№ 1855 д/ф

014 Середня освіта/014.09 Інформатика Державна Магістр Денна 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 9014228 810623 Перга Віталій Вікторович 069923 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0069596

Середня освіта 
(Інформатика)

167,400

2 10141890 810623 Рибак Євген Олександрович 189465 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0061878

Середня освіта 
(Інформатика)

159,500

2                 /  6



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 
№ 1855 д/ф

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура Державна Магістр Денна 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 9227268 813098 Андрієвський Дмитро Васильович 049734 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0104721

Середня освіта 
(Фізична культура)

160,900

2 9372670 813098 Ізотов Ярослав Дмитрович 142417 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0042307

Середня освіта 
(Фізична культура)

146,050

3 9120102 813098 Мельничук Тетяна Сергіївна 182715 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0009773

Середня освіта 
(Фізична культура)

149,300
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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 
№ 1855 д/ф

014 Середня освіта/014.15 Природничі 
науки Державна Магістр Денна 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 9899985 812933 Легедза Оксана Василівна 176880 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Середня освіта 
(Природничі науки)

163,750

2 9016069 812933 Свистунов Владислав Костянтинович 097361 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0045318

Середня освіта 
(Природничі науки)

139,750
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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 
№ 1855 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 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 9296260 812382
Терлецька Софія Юріївна 147119 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0016250

Філологія. 
Українська мова та 
література

191,450
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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 
№ 1855 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 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 9757011 816091

Звіряка Олександра Юріївна 160310 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0014199

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

201,400
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