
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 №1886 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 2 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 
№ 1886 з/ф

011 Освітні, педагогічні науки Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 10024926 839745
Вихристюк Мирослава Ігорівна 183065 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0005454

Освітні, педагогічні 
науки (Педагогіка 
вищої школи)

171,450

2 10159854 839745
Кищук-Багнюк Наталія Валентинівна 145255 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0020839

Освітні, педагогічні 
науки (Педагогіка 
вищої школи)

165,400

3 10122145 839745
Мікаелян Офеля Льоваївна 152791 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Освітні, педагогічні 
науки (Педагогіка 
вищої школи)

163,500

4 9360281 839745
Пишна Наталія Олександрівна 152783 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Освітні, педагогічні 
науки (Педагогіка 
вищої школи)

171,900
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5 10135803 839745
Тищенко Анна Олександрівна 181957 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0005756

Освітні, педагогічні 
науки (Педагогіка 
вищої школи)

171,900
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