
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
УМАНЬ

(населений пункт)

від «01» серпня 2019 року №1731 з/ф

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини у 2019 році та рішення приймальної комісії від 
«31» липня 2019 року, протокол №40,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 24 арк.

Ректор Безлюдний О.І.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6248287 Беззубець Олена Олександрівна 50073715 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0299763 Дошкільна освіта 152,256

5378633 Гусєва Світлана Леонідівна 38047727 EP 28.05.2010 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0261577 Дошкільна освіта 158,496

6005307 Майстренко Галина Анатоліївна 29092340 MK 30.06.2006 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0142914 Дошкільна освіта 144,664

5468338 Опенько Вероніка Сергіївна 50977608 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0174827 Дошкільна освіта 152,437

6076603 Суковата Олена Юріївна 50834145 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0035111 Дошкільна освіта 143,624
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6545939 Безверха Мар`яна Сергіївна 51340222 BH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0157728 Початкова освіта 131,872

6137592 Білоус Марія Сергіївна 46283254 KX 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0221589 Початкова освіта 132,288

5450927 Ладинчук Наталія Миколаївна 780835 ПT 28.06.1991 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0322397 Початкова освіта 160,16

5786683 Литвиненко Любов Олександрівна 007626 AB 18.06.1996 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0329002 Початкова освіта 139,672

6188437 Суковата Інна Іванівна 067035 PT-I 01.07.1992 Диплом 
молодшого спеціаліста

0269208 Початкова освіта 126,256
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

014 Середня освіта/014.01 
Українська мова і література Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6023850 Клименко Алла Миколаївна 12595954 BH 20.06.2000 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

155,584

6586114 Моросліп Аліна Романівна 51085891 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0127953 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

179,912

5417833 Палайчук Дар`я Олександрівна 50860882 BH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0047308 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

175,987

6082937 Якименко Юрій Володимирович 26186567 TM 24.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

153,296
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

014 Середня освіта/014.02 
Мова і література Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5400755 Асафов Алвіан Владиславович 50790884 BH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0178449 Середня освіта (Мова і 
література 
(англійська))

154,128

6615649 Буженко Соломія Романівна 51327850 BH 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0216400 Середня освіта (Мова і 
література 
(англійська))

174,72

6376759 Пуздерко Катерина Олександрівна 51321941 EP 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0247775 Середня освіта (Мова і 
література 
(англійська))

175,864

6196057 Шпак Крістіна Костянтинівна 33401744 KC 27.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0325531 Середня освіта (Мова і 
література 
(англійська))

168,168
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

014 Середня освіта/014.03 
Історія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6206103 Давидюк Сергій Анатолійович 11656200 BH 26.06.1999 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Історія)

149,968
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

014 Середня освіта/014.04 
Математика Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6091385 Березюк Ярослав Анатолійович 33457684 EP 21.06.2008 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Середня освіта 
(Математика)

143,887

6                 /  24



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

014 Середня освіта/014.05 
Біологія та здоров’я людини Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6037627 Стадник Надія Сергіївна 50701804 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0123863 Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

122,034
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

014 Середня освіта/014.08 
Фізика Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5886041 Байда Вадим Васильович 014153 ДБ 31.05.1995 Диплом 
кваліфікованого робітника

Середня освіта 
(Фізика)

168,147

5861381 Поварова Марія Сергіївна 50914402 TA 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0070086 Середня освіта 
(Фізика)

163,639
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

014 Середня освіта/014.09 
Інформатика Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5885154 Зрайченко Олег Олегович 28664855 EP 30.06.2006 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Середня освіта 
(Інформатика)

147,324
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

014 Середня освіта/014.10 
Трудове навчання та 

технології
Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6158137 Дерега Роман Миколайович 628447 Д 30.06.1991 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології)

160,329

6178390 Руснак Олександр Вікторович 50062078 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0062383 Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології)

107,565
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

014 Середня освіта/014.11 
Фізична культура Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6085994 Бабенко Сергій Михайлович 000482 ЖE 02.06.1999 Диплом 
кваліфікованого робітника

Середня освіта 
(Фізична культура)

165,152

5738237 Бишовець Артем Сергійович 50977207 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0064331 Середня освіта 
(Фізична культура)

138,116

6023961 Гаврилюк Микола Ігорович 21928766 CK 20.06.2003 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

170,664

6024299 Кобзар Максим Васильович 35196274 CK 25.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

162,448

6059932 Одородько Владислав Володимирович 50294583 EP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

145,392

5635592 Ситник Олександр Вікторович 15804604 EP 24.06.2001 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

166,816
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6022950 Тодориця Денис Анатолійович 43085845 CK 26.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Фізична культура)

145,184

5867532 Шевченко Софія Павлівна 51237087 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0136166 Середня освіта 
(Фізична культура)

133,536
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

014 Середня освіта/014.15 
Природничі науки Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5747001 Байло Ірина Вікторівна 33498164 CK 25.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0347134 Середня освіта 
(Природничі науки)

163,788
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

015 Професійна освіта/015.10 
Комп’ютерні технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5886366 Ареп`єв Володимир Михайлович 50983577 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0269989 Професійна освіта 
(Комп`ютерні 
технології)

187,592

6208687 Бурчак Василь Юрійович 004902 PB 19.06.1999 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Професійна освіта 
(Комп`ютерні 
технології)

159,756
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

016 Спеціальна освіта Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6201962 Ладиженський Олег Сергійович 27092218 EP 26.06.2005 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Спеціальна освіта 153,296

6501816 Пилипчук Маріанна Ігорівна 50914239 TA 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0153442 Спеціальна освіта 174,2
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

032 Історія та археологія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5952663 Кондрашова Іоланта Олексіївна 003584 MC 22.06.1994 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Історія та археологія 191,256

6101009 Нестерак Володимир Іванович 232102 Д 03.06.1985 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Історія та археологія 191,984

6189919 Онуфрійчук Іван Михайлович 022824 ГЖ 30.06.1998 Диплом 
молодшого спеціаліста

Історія та археологія 191,36
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

053 Психологія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5827374 Колесніченко Микола Володимирович 31057053 KC 27.06.2007 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Психологія 159,016
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6093255 Погорілко Ігор Петрович 001950 BK 30.06.1996 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Фінанси, банківська 
справа та страхування

169,936

6066267 Поляруш Андрій Іванович 14946750 BH 23.06.2001 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Фінанси, банківська 
справа та страхування

173,68

6151574 Харченко Віталій Валерійович 50305920 EP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Фінанси, банківська 
справа та страхування

170,768

6018309 Цибровський Віталій Іванович 22258709 BH 21.06.2003 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Фінанси, банківська 
справа та страхування

174,096

18                 /  24



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6081732 Сеніна Наталія Василівна 422314 C 17.06.1989 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Менеджмент 181,272
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

075 Маркетинг Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6050331 Заграничний Ростислав Ігорович 48419020 EP 30.06.2015 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Маркетинг 142,48
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6102514 Коломієць Михайло Вікторович 12277336 EP 20.06.2000 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

164,216

6041021 Пензай Анатолій Петрович 18700207 EP 21.06.2002 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

155,584
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

231 Соціальна робота Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6133213 Райков Владислав Валентинович 46345109 CK 01.06.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Соціальна робота 128,128
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

232 Соціальне забезпечення Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6521038 Грабовий Олег Андрійович 50980196 EP 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0014872 Соціальне 
забезпечення

139,177

6657117 Любанчук Юлія Ігорівна 50814287 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0279622 Соціальне 
забезпечення

137,48
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1731 з/ф

242 Туризм Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6550161 Чорнодід Анастасія В`ячеславівна 50293979 EP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0142383 Туризм 184,08
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