
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 «29» жовтня 2021 року №247 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 
«29» жовтня 2021 року, протокол №61,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» листопада 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 11 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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 247 з/ф

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр 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 10288688 959652
Козлова Анастасія Романівна 124978 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0355181; 2021р. 
- 0355181

Дошкільна освіта 123,000

2 10290207 959652
Макарчук Аліна Михайлівна 081125 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0126894; 2019р. 
- 0126894

Дошкільна освіта 115,250

3 10289815 959652
Матвєєва Марія Андріївна 000384 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2018р. - 
0183587; 2018р. 
- 0183587

Дошкільна освіта 160,750

4 10290208 959652
Меланіч Софія Русланівна 081122 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0367817; 2021р. 
- 0367817

Дошкільна освіта 112,250

1



5 10289782 959652 Попаденко Лариса Андріївна 782064 ПT 20.06.1992 Диплом 
молодшого спеціаліста

Дошкільна освіта 132,750

6 10290276 959652 Ружич Ольга Григорівна 010645 IH 19.06.1995 Диплом 
молодшого спеціаліста

Дошкільна освіта 128,750

7 10288675 959652
Стожок Анастасія Миколаївна 084654 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0219260; 2018р. 
- 0219260

Дошкільна освіта 126,000

2



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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 247 з/ф

014 Середня освіта/014.01 Українська мова 
і література Державна Бакалавр 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 10289897 959706
Буларга Анастасія Василівна 083089 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0170268; 2019р. 
- 0170268

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

138,500

2 10289869 959706
Лисенко Тетяна Анатоліївна 078092 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0165241; 2018р. 
- 0165241

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

155,250

3 10290007 959706
Міщенко Маргарита Леонідівна 036180 ЛT-1 16.06.1993 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

145,500

4 10289885 959706
Охріменко Дар`я Сергіївна 090324 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0348506; 2021р. 
- 0348506

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

142,000

3



5 10289904 959706
Пелін Галина Валеріївна 083090 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0168870; 2019р. 
- 0168870

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

134,000

6 10289901 959706
Поліщук Анастасія Ярославівна 087348 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0022499; 2019р. 
- 0022499

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

143,750

7 10289903 959706
Яковенко Наталія Михайлівна 028158 ЗH 11.06.1994 Диплом 

молодшого спеціаліста
2021р. - 
0300715; 2021р. 
- 0300715

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

132,500
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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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 247 з/ф

014 Середня освіта/014.04 Математика Державна Бакалавр 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 10289589 959092
Банус Олександра Сергіївна 025559 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0056902; 2019р. 
- 0056902

Середня освіта 
(Математика)

154,250

5



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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 247 з/ф

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура Державна Бакалавр 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 10289470 959924
Кулюк Станіслав Олегович 068085 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0169621; 2019р. 
- 0169621

Середня освіта 
(Фізична культура)

133,500

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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 247 з/ф

014 Середня освіта/014.13 Музичне 
мистецтво Державна Бакалавр 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 10290102 959455
Кузик Галина Василівна 050899 ЖT-I 16.06.1993 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

165,000

7



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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 247 з/ф

015 Професійна освіта/015.39 Цифрові 
технології Державна Бакалавр 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 10290405 959284
Полтавець Сергій Володимирович 094895 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0360663; 2021р. 
- 0360663

Професійна освіта 
(Комп'ютерні 
технології)

144,750

8



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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 247 з/ф

016 Спеціальна освіта/016.01 Логопедія Державна Бакалавр 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 10288668 959671
Климчак Анастасія Юріївна 031815 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0253661; 2018р. 
- 0253661

Спеціальна освіта 
(Логопедія)

128,250

2 10289813 959671
Литвинчук Юлія Юріївна 000443 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2018р. - 
0107447; 2018р. 
- 0107447

Спеціальна освіта 
(Логопедія)

145,250

9



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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 247 з/ф

073 Менеджмент Державна Бакалавр 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 10290064 960047
Закота Альона Петрівна 28592834 EP 23.06.2006 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 155,250
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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 «29»  жовтня 2021 року 
№ 247 з/ф

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр 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 10290074 960045
Ткаченко Оксана Андріївна 28592864 EP 23.06.2006 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

153,500

11


