
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 №1885 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 
«13» серпня 2021 року, протокол №38,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 17 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 
№ 1885 з/ф

012 Дошкільна освіта Державна Магістр Заочна 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 9546854 860350 Карпенко Ольга Олександрівна 0020644 AS 30.06.2005 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0045391

Дошкільна освіта 154,750

2 9577169 860350 Шульга Єлизавета Василівна 166498 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Дошкільна освіта 133,000
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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 
№ 1885 з/ф

013 Початкова освіта Державна Магістр Заочна 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 9467785 843059 Аркашова Тетяна Сергіївна 185609 B16 30.06.2016 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0099251

Початкова освіта 136,950

2 9617408 843059 Гергель Ірина Олександрівна 44018263 EP 08.02.2013 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0044771

Початкова освіта 133,250

3 9092706 843059 Гижко Альона Олександрівна 109227 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Початкова освіта 129,250

4 9708658 843059 Сулацька Ганна Сергіївна 258833 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0005265

Початкова освіта 138,500
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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 
№ 1885 з/ф

014 Середня освіта/014.01 Українська мова 
і література Державна Магістр Заочна 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 9406219 814349
Самсонюк Діана Олександрівна 071449 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0082759

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

136,950
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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 
№ 1885 з/ф

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література Державна Магістр Заочна 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 9301671 886090
Данильчук Аліна Валеріївна 235334 B16 07.07.2016 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0084952

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література

168,125

2 10028166 886090
Душко Ірина Сергіївна 202599 B21 09.07.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0063732

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література

176,800

3 9551996 886090
Слічна Аліна Вікторівна 071808 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0006671

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література

162,250

4 10191561 886090
Хуссін Наталія Сергіївна 36575147 KB 26.06.2009 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0005326

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література

179,450
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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 
№ 1885 з/ф

014 Середня освіта/014.03 Історія Державна Магістр Заочна 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 9279074 813499 Дукаценко Олег Васильович 14010775 MB 02.04.2011 
Диплом бакалавра

Середня освіта 
(Історія)

151,000
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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 
№ 1885 з/ф

014 Середня освіта/014.05 Біологія та 
здоров’я людини Державна Магістр Заочна 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 9382523 811494
Дорош Олег Миколайович 179107 B21 30.06.2021 

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

150,600

2 9094671 811494
Попик Катерина Іванівна 118888 B21 30.06.2021 

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

147,650

3 9731303 811494
Рашковська Катерина Андріївна 181980 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0009067

Середня освіта 
(Біологія та здоров’я 
людини)

159,650
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1885 з/ф

014 Середня освіта/014.06 Хімія Державна Магістр Заочна 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 9540307 810167 Лелека Інна Олександрівна 44079603 EP 27.02.2013 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0000446

Середня освіта 
(Хімія)

169,500

2 9756533 810167 Любецька Вікторія Володимирівна 165548 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0050773

Середня освіта 
(Хімія)

175,150
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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 
№ 1885 з/ф

014 Середня освіта/014.07 Географія Державна Магістр Заочна 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 9881475 883521 Ременюк Яна Анатоліївна 074570 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0054105

Середня освіта 
(Географія)

165,400

2 9549483 883521 Тихоненко Анастасія Романівна 145007 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0019008

Середня освіта 
(Географія)

155,700
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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 
№ 1885 з/ф

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура Державна Магістр Заочна 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 9208925 812246 Бурлій Євгеній Григорович 031030 B21 25.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0022868

Середня освіта 
(Фізична культура)

149,500
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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 
№ 1885 з/ф

015 Професійна освіта/015.39 Цифрові 
технології Державна Магістр Заочна 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 9374572 810428
Реклізон Олександр Костянтинович 030318 B21 04.06.2021 

Диплом бакалавра
Професійна освіта 
(Комп'ютерні 
технології)

145,950
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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 
№ 1885 з/ф

016 Спеціальна освіта/016.01 Логопедія Державна Магістр Заочна 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 9981704 859663 Гергі Даніела Євгеніївна 045302 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0112087

Спеціальна освіта 
(Логопедія)

148,500

2 9115783 859663 Сергієць Аліна Сергіївна 225210 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0009801

Спеціальна освіта 
(Логопедія)

145,600

3 9154019 859663 Шевченко Анастасія Олегівна 267110 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0112084

Спеціальна освіта 
(Логопедія)

147,000
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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 
№ 1885 з/ф

032 Історія та археологія Державна Магістр Заочна 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 10070170 864330 Куріленко Євген Михайлович 083912 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0059831

Історія та археологія 162,750
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1885 з/ф

035 Філологія/035.041 германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

англійська
Державна Магістр Заочна 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 9095937 917902

Головатюк Анастасія Ігорівна 097759 B16 04.07.2016 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0022003

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

206,450

2 10035413 917902

Денисюк Катерина Станіславівна 147647 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0007289

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

204,600
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3 9760877 917902

Драпак Андрій Володимирович 154358 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0013841

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

180,900

4 9247596 917902

Жовтобрюх Богдана Сергіївна 144892 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0015591

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

157,950

5 10182890 917902

Іванова Марія Вадимівна 144898 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0015596

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

160,350

6 9652247 917902

Кожевнікова Ольга Русланівна 154351 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0008699

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

204,600

7 10188304 917902

Куратник Олександра Романівна 144897 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0014029

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

154,650

8 9498379 917902

Малишевська Катерина Олегівна 147636 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0014115

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

195,000

9 10024810 917902

Назарчук Ірина Олегівна 160313 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0020340

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

179,500

10 9402819 917902

Підкуйко Алла Олегівна 155951 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0009319

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

185,600
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11 9240816 917902

Савка Валентина Павлівна 205374 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0055220

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

174,750

12 10017227 917902

Скала Тамара Анатоліївна 160311 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0019366

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

201,350

13 9435675 917902

Степанюк Діана Анатоліївна 071458 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0086070

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

175,750

14 9420292 917902

Трохименко Олександра Сергіївна 071445 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0099377

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

160,000

15 9379110 917902

Швець Назар Миколайович 147643 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0015616

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

196,950
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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 
№ 1885 з/ф

053 Психологія Державна Магістр Заочна 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 9294241 859686 Анфінагентова Анастасія Василівна 150135 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0087734

Психологія 156,800

2 9340280 859686 Залужна Віталіна Олександрівна 235204 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0100229

Психологія 168,250

3 9454647 859686 Логінова Юлія Юріївна 152732 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0100358

Психологія 168,500

4 9462614 859686 Любченко Юлія Ярославівна 176203 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0013662

Психологія 159,150

5 9776072 859686 Попик Валентина Михайлівна 017433 B21 18.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0027191

Психологія 155,000

6 10016181 859686 Шудря Анастасія Олександрівна 098751 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0101484

Психологія 141,600
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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 
№ 1885 з/ф

231 Соціальна робота Державна Магістр Заочна 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 9019959 830417 Бондаренко Олена Сергіївна 140183 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0010138

Соціальна робота 186,500
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