
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 «09» серпня 2021 року №1859 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 
«02» серпня 2021 року, протокол №30,

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 24 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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1859 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 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 9295824 853985

Бабій Віта Василівна 52454493 CK 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Дошкільна освіта 179,487

2 8850551 853985

Гайдамаченко Ольга Олександрівна 51896443 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0065121; 2020р. 
- 0065121; 
2020р. - 
0065121

Дошкільна освіта 173,886

3 9538983 853985

Матевосова Юлія Володимирівна 50793639 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0066603; 2019р. 
- 0066603; 
2021р. - 
0281976

Дошкільна освіта 151,461
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4 9720540 853985

Нижник Мирослава Костянтинівна 38049416 EP 28.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0362529; 2021р. 
- 0362529; 
2021р. - 
0362529

Дошкільна освіта 147,557

5 9711590 853985

Розізнана Анастасія Петрівна 51880442 EH 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0327268; 2021р. 
- 0327268; 
2021р. - 
0327268

Дошкільна освіта 146,030

6 9297904 853985
Тимошевська Світлана Степанівна 13520230 KC 20.06.2000 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Дошкільна освіта 172,062
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1859 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 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 9004850 851301

Бабінець Валерія Олександрівна 52443972 CK 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0241750; 2021р. 
- 0241750; 
2021р. - 
0241750

Початкова освіта 158,121

2 9307867 851301 Кучук Валентина Володимирівна 0075205 З 30.06.1992 Диплом 
кваліфікованого робітника

Початкова освіта 160,775

3 10069632 851301

Ратушняк Анна Андріївна 51378280 CK 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0276598; 2019р. 
- 0276598; 
2019р. - 
0276598

Початкова освіта 140,132
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1859 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 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 8883945 814363

Кисляк Наталя Вікторівна 52553763 BH 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0295811; 2021р. 
- 0295811; 
2021р. - 
0295811

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

156,104

2 9097219 814363

Набокова Анастасія Сергіївна 50704057 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0255366; 2019р. 
- 0255366; 
2019р. - 
0255366

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

173,992
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3 8941265 814363

Склярук Оксана Сергіївна 50806400 BH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0103009; 2019р. 
- 0103009; 
2019р. - 
0103009

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

166,920

4 9445227 814363

Стешенко Марина Володимирівна 52825556 CK 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0141152; 2021р. 
- 0141152; 
2021р. - 
0141152

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

136,760
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1859 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 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 8858350 886176

Зімовцев Дмитро Вікторович 33480760 MK 20.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0069699; 2021р. 
- 0069699; 
2021р. - 
0069699

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література

153,400

2 9075604 886176

Кондратюк Іван Володимирович 51087123 KC 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0343670; 2019р. 
- 0343670; 
2019р. - 
0343670

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література

169,000
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3 9750044 886176

Красовська Катерина Євгенівна 51770960 EP 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0149671; 2020р. 
- 0149671; 
2020р. - 
0149671

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література

162,656

4 8721905 886176

Чабаненко Максим Олегович 52850223 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0151362; 2021р. 
- 0151362; 
2021р. - 
0151362

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література

172,120
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1859 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 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 8813483 813694
Мудик Артем Іванович 27093509 EP 26.06.2005 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Історія)

157,976

2 9072828 813694
Продан Ганна Олександрівна 37888303 BH 29.05.2010 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Історія)

162,552

3 9229266 813694

Ярова Дар`я Вікторівна 52245515 EP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0011741; 2021р. 
- 0011741; 
2021р. - 
0011741

Середня освіта 
(Історія)

178,256
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1859 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 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 9407481 810137
Харкавенко Роман Вікторович 000513 PA 20.06.1998 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Середня освіта 
(Математика)

163,978
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1859 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 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 8786716 883600

Андрейко Ірина Миколаївна 46336953 CK 01.06.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0086610; 2021р. 
- 0086610; 
2021р. - 
0086610

Середня освіта 
(Географія)

145,754

2 9744957 883600

Гудима Дар`я Сергіївна 52498702 KC 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0042346; 2021р. 
- 0042346; 
2021р. - 
0042346

Середня освіта 
(Географія)

155,960

10                 /  24



3 9988027 883600

Дзюба Аліна Олександрівна 52010372 BH 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0153488; 2020р. 
- 0153488; 
2020р. - 
0153488

Середня освіта 
(Географія)

143,972
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1859 з/ф

014 Середня освіта/014.08 Фізика Державна Бакалавр 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 9374418 883806
Пич Павло Олександрович 013052 MЗ 23.06.1994 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Середня освіта 
(Фізика)

169,176

12                 /  24



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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1859 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 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 9557996 810861

Біла Валерія Олександрівна 51322438 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0356102; 2021р. 
- 0356102; 
2021р. - 
0356102

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

155,068

2 9202352 810861
Заліпський Віталій Миколайович 30088081 CK 27.06.2006 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

149,509

3 9365050 810861
Мартинюк Ярослав Сергійович 40344757 EP 30.06.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

154,452

4 9365646 810861
Олійник Олег Дмитрович 835662 A 15.06.1991 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

154,071

13                 /  24



5 9091244 810861
Семеньок Олександр Сергійович 46181279 EH 31.05.2014 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

150,634

14                 /  24



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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1859 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 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 9121551 812243
Бавицький Олександр Володимирович 46341710 CK 01.06.2014 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

144,976

2 9299983 812243

Батяєва Валерія Валеріївна 52245325 EP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0174884; 2021р. 
- 0174884; 
2021р. - 
0174884

Середня освіта 
(Фізична культура)

161,616

3 9220418 812243
Белюга Анатолій Вікторович 37808704 CK 28.05.2010 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

179,608

4 9745702 812243
Гасій Олександр Миколайович 12587540 BH 20.06.2000 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

145,080
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5 9205638 812243
Дем`янов Сергій Вікторович 0000271 86 HH 30.06.2010 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Середня освіта 
(Фізична культура)

156,832

6 9116999 812243
Кустов Володимир Анатолійович 40279748 EP 28.05.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

144,040

7 9118014 812243
Меркулов Тарас Олександрович 48048121 XE 30.05.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

151,528

8 9297266 812243

Мисливець Анастасія Михайлівна 52677149 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0160462; 2021р. 
- 0160462; 
2021р. - 
0160462

Середня освіта 
(Фізична культура)

135,096

9 9120473 812243
Побережний Ростислав Петрович 49485307 EP 23.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

146,432

10 8896997 812243

Свідюк Тетяна Миколаївна 51839910 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0088108; 2020р. 
- 0088108; 
2020р. - 
0088108

Середня освіта 
(Фізична культура)

138,736

11 9121928 812243
Сировіцький Вадим Васильович 37815069 CK 28.05.2010 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

169,000

12 9117528 812243
Соболь Євгеній Вікторович 48436039 MK 30.05.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

156,312
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1859 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 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 9548534 812929

Мельніченко Ірина Сергіївна 51368623 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0168860; 2019р. 
- 0168860; 
2021р. - 
0328359

Середня освіта 
(Природничі науки)

158,674
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1859 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 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 9813772 886105

Крячко Лідія Іванівна 12936827 BH 23.06.2000 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0116423; 2021р. 
- 0116423; 
2021р. - 
0116423

Спеціальна освіта 
(Логопедія)

149,656

2 9410441 886105

Плетенчук Людмила Володимирівна 33969917 BH 21.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0363019; 2021р. 
- 0363019; 
2021р. - 
0363019

Спеціальна освіта 
(Логопедія)

152,152
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3 8896730 886105

Ружик Кристина Сергіївна 26752722 HP 24.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0376755; 2021р. 
- 0376755; 
2021р. - 
0376755

Спеціальна освіта 
(Логопедія)

147,056
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1859 з/ф

035 Філологія/035.033 слов’янські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

польська
Державна Бакалавр 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 9666306 892285

П`яста Катерина Петрівна 44333193 BH 01.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0331407; 2021р. 
- 0331407; 
2021р. - 
0331407

Філологія 
(Слов'янські мови та 
літератури 
(переклад включно), 
перша - польська)

157,976
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1859 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 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 9540656 850528
Кублік Олександр Олександрович 47083482 PB 27.06.2014 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

158,808
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1859 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 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 8865246 851694
Грищенко Ігор Романович 29206219 EP 27.06.2006 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 162,219
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1859 з/ф

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр 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 8846589 853749
Майданюк Руслана Сергіївна 48715949 CK 29.05.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

155,688
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1859 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 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 10006213 830418
Опалінський Євгеній Володимирович 42361414 TM 12.05.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Соціальна робота 150,696
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