
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 «13» серпня 2021 року №1880 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 
«13» серпня 2021 року, протокол №38,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб 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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

013 Початкова освіта Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10116596 856144 Білуха Лоліта Анатоліївна 183862 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0059689

Початкова освіта. 
Психологія

132,350

2 9369477 856144 Деордіца Христина Олегівна 183867 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0001569

Початкова освіта. 
Психологія

144,800

3 9105628 856144 Малаховецька Катерина Михайлівна 183852 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0005472

Початкова освіта. 
Психологія

152,100

4 9103655 856144 Приймаченко Олександра Сергіївна 183549 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0001433

Початкова освіта. 
Психологія

144,550

5 9201562 856144 Чабан Катерина Олександрівна 183863 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0030375

Початкова освіта. 
Психологія

137,700

6 9140645 856144 Шурару Анастасія Сергіївна 183792 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Початкова освіта. 
Психологія

138,000

1                 /  25



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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

013 Початкова освіта Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9228921 868804 Кононенко Наталія Вячеславівна 184081 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0028328

Початкова освіта. 
Дошкільна освіта

138,600
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

014 Середня освіта/014.01 Українська мова 
і література Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9389084 814347

Драган Артур Романович 146166 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0022829

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

175,800

2 9370728 814347

Кізей Тетяна Володимирівна 144986 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0016691

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

150,400
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3 9361808 814347

Коваль Олена Володимирівна 146175 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0016047

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

148,600

4 9373674 814347

Колпінська Анна Олегівна 146172 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0016070

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

182,700

5 9367157 814347

Хмелевська Марина Володимирівна 144985 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0015892

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

177,200
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

014 Середня освіта/014.01 Українська мова 
і література Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 10039584 814346

Жирун Денис Андрійович 139726 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0022230

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

144,750

2 9718372 814346

Тихонюк Назарій Олександрович 147136 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0053512

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

157,400

5                 /  25



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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

014 Середня освіта/014.01 Українська мова 
і література Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9730932 814344

Лузіна Юлія Леонідівна 139313 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0022143

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Психологія

145,250

2 9604990 814344

Скрипка Дарія Олександрівна 145541 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0015953

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Психологія

143,450

3 9069626 814344

Спицька Яна Русланівна 138997 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Психологія

152,950

6                 /  25



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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

014 Середня освіта/014.01 Українська мова 
і література Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9381452 814345

Мартиненко Олександр Русланович 138996 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0022031

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Літературне 
редагування

162,500

7                 /  25



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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

014 Середня освіта/014.01 Українська мова 
і література Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 10132308 814351

Паламарчук Вікторія Сергіївна 138999 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Спеціальна освіта

144,650

2 9702742 814351

Стрілець Катерина Мар`янівна 145191 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Спеціальна освіта

147,700
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9884492 886065

Антонюк Інна Миколаївна 157276 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0015540

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література, 
іспанська мова і 
література

193,750

2 9876118 886065

Грабова Ірина Григорівна 157277 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0013892

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література, 
іспанська мова і 
література

197,600
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9720994 886053

Дубинська Валерія Володимирівна 157281 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0034606

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література, німецька 
мова і література

170,450

2 9718782 886053

Загоруйко Оксана Василівна 154356 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0009216

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література, німецька 
мова і література

191,850

3 9619131 886053

Колєснік Кирило Юрійович 160314 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0048523

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література, німецька 
мова і література

161,850

10                 /  25



4 9715591 886053

Литвинюк Олексій Ігорович 160309 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0020301

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література, німецька 
мова і література

162,900

5 9724829 886053

Логвиненко Катерина Олександрівна 154354 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0014063

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література, німецька 
мова і література

186,500

6 9728250 886053

Пашковський Вадим Геннадійович 160315 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0020393

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література, німецька 
мова і література

163,750

7 9754086 886053

Садовська Юлія Дмитрівна 154366 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0020613

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література, німецька 
мова і література

174,850

8 9750921 886053

Ялоза Олег Олександрович 160316 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0020238

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література, німецька 
мова і література

158,975
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9389647 886058

Підкуйко Алла Олегівна 155951 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0009319

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література, 
французька мова і 
література

188,600

2 9411914 886058

Руденко Марина Олександрівна 155956 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0014137

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література, 
французька мова і 
література

187,025
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

014 Середня освіта/014.07 Географія Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9768026 883541
Половка Володимир Сергійович 165646 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Середня освіта 
(Географія. Біологія 
та здоров'я людини)

150,900

13                 /  25



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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

015 Професійна освіта/015.37 Аграрне 
виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції та харчові 
технології

Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10005250 811540 Сліпенко Ігор Васильович 177064 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0029184

Професійна освіта 
(Харчові технології)

147,650

2 10122844 811540 Сусол Руслан Віталійович 175705 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Професійна освіта 
(Харчові технології)

143,450
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

015 Професійна освіта/015.39 Цифрові 
технології Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9831453 810429
Артемук Богдан Русланович 178061 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0001382

Професійна освіта 
(Комп'ютерні 
технології)

145,550

2 9988204 810429
Вершигора Іван Анатолійович 178092 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0043008

Професійна освіта 
(Комп'ютерні 
технології)

143,050
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

032 Історія та археологія Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9407022 841329 Білоус Сергій Русланович 163980 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0016715

Історія та археологія 138,600
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

053 Психологія Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9371854 859672 Гончарова Віта Валеріївна 152763 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Психологія 148,600

2 9370338 859672 Ліннік Владислав Володимирович 152779 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0037950

Психологія 163,650

3 9365040 859672 Лозінська Ліліана Станіславівна 152775 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0030167

Психологія 163,800

4 9281092 859672 Мельник Мар`яна Григорівна 152766 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0037629

Психологія 157,000

5 9369402 859672 Мікаелян Офеля Льоваївна 152791 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Психологія 156,000

6 9455256 859672 Синиця Софія Олександрівна 199891 B15 11.12.2015 
Диплом бакалавра

Психологія 150,300
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7 9967663 859672 Слободенюк Наталя Євгеніївна 152753 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Психологія 154,450
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9301243 859690 Панкуліч Ольга Анатоліївна 156703 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Облік і 
оподаткування

152,500
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9258779 853395
Герасимчук Дмитро Михайлович 154298 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

111,800

2 9276542 853395
Іщенко Максим Сергійович 154299 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

141,800
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

073 Менеджмент Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9811954 841486
Батрак Ярослав Вадимович 155557 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0013350

Менеджмент. 
Бізнес-
адміністрування

174,700

2 9372236 841486
Ловчинський Владислав Євгенійович 155565 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Менеджмент. 
Бізнес-
адміністрування

140,500

3 10175658 841486
Святецький Роман Андрійович 155574 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0024939

Менеджмент. 
Бізнес-
адміністрування

159,800

4 10188001 841486
Середюк Дмитро Олександрович 156670 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0011258

Менеджмент. 
Бізнес-
адміністрування

174,100
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 10210829 853747
Савицький Костянтин Сергійович 097601 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

123,250
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

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

№
 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 9308628 852667

Бондар Сергій Васильович 152747 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Соціальна робота 
(Соціально-
психологічна 
реабілітація)

161,400

2 9063177 852667

Салтикова Дарія Іванівна 142427 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0034924

Соціальна робота 
(Соціально-
психологічна 
реабілітація)

167,350
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

241 Готельно-ресторанна справа Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10029840 853396 Гандзюк Юлія Григорівна 157340 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0070821

Готельно-
ресторанна справа

163,600

2 9385147 853396 Шумаков Дмитро Денисович 162021 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Готельно-
ресторанна справа

136,850
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1880 д/ф

242 Туризм Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9385960 825299 Яковенко Олег Сергійович 240332 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Туризм 151,600
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