
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 №257 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 3 арк.

Ректор Олександр БЕЗЛЮДНИЙ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.
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Міністерство освіти і науки України
Уманський державний 
педагогічний університет 
імені Павла Тичини

Додаток до наказу від «29»  жовтня 2021 року 
№ 257 з/ф

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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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 10290247 960101

Карпенко Вікторія Василівна 16299853 EP 21.06.2001 
Диплом спеціаліста

Менеджмент. 
Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою

196,550

2 10290246 960101

Проценко Людмила Олександрівна 020726 C20 30.06.2020 
Диплом спеціаліста

Менеджмент. 
Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою

184,700
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нк
ур
сн
ий
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1 10290249 959895
Кисса Семен Георгійович 003898 C21 30.06.2021 

Диплом спеціаліста
Менеджмент. 
Бізнес-
адміністрування

188,200

2 10290241 959895
Ковтун Юлія Валеріївна 004258 C21 30.06.2021 

Диплом спеціаліста
Менеджмент. 
Бізнес-
адміністрування

192,650

3 10290239 959895
Кримковський Борис Йосипович 146242 A-II 27.06.1977 

Диплом спеціаліста
Менеджмент. 
Бізнес-
адміністрування

177,000

4 10290250 959895
Проценко Петро Олександрович 012602 C21 09.08.2021 

Диплом спеціаліста
Менеджмент. 
Бізнес-
адміністрування

178,850
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1 10290115 959330 Миколайко Володимир Валерійович 41040672 EP 10.06.2011 
Диплом спеціаліста

Управління 
закладом освіти

190,000

2 10290387 959330 Мостова Олена Миколаївна 012037 ДCП 30.06.2015 
Диплом спеціаліста

Управління 
закладом освіти

176,500
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