
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 «05» серпня 2019 року №1732 д/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 
«03» серпня 2019 року, протокол №42,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 12 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 «05»  серпня 2019 року 
№ 1732 д/ф

012 Дошкільна освіта Державна Молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5602141 Кузьменко Дарія Віталіївна 51093057 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0215801 Дошкільна освіта 111,176
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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 «05»  серпня 2019 року 
№ 1732 д/ф

016 Спеціальна освіта Державна Молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5909074 Колеснік Олександр Романович 51270568 HK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0340097 Спеціальна освіта 133,276
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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 «05»  серпня 2019 року 
№ 1732 д/ф

051 Економіка Державна Молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6610701 Єфременко Олександр Ігорович 49434392 KC 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0359532 Економіка 126,204
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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 «05»  серпня 2019 року 
№ 1732 д/ф

053 Психологія Державна Молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6191139 Вакар Анастасія Вікторівна 50800257 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0062480 Психологія 111,176

6021789 Грекало Анастасія Тарасівна 50976295 EP 22.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0063668 Психологія 115,648

5476385 Заскальний Іван Юрійович 50059182 KC 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0295538 Психологія 115,336

6497467 Каліцун Тетяна Вікторівна 44589728 EP 01.06.2013 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0328324 Психологія 133,692

6163128 Лесик Владислава Василівна 50800265 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0062572 Психологія 137,748
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5521859 Патик Інна Сергіївна 50970330 EP 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0278214 Психологія 133,38

5490459 Старкова Анастасія Миколаївна 49484737 EP 23.06.2017 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0267009 Психологія 133,692

6678044 Хотинюк Катерина Ярославівна 50704077 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0015155 Психологія 119,236
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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 «05»  серпня 2019 року 
№ 1732 д/ф

071 Облік і оподаткування Державна Молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6534390 Гаврилюк Катерина Миколаївна 51093131 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0188372 Облік і оподадкування 121,886

5884584 Осадчук Денис Анатолійович 50830461 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0218467 Облік і оподадкування 111,072
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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 «05»  серпня 2019 року 
№ 1732 д/ф

073 Менеджмент Державна Молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6347537 Башкирцева Лілія Миколаївна 50814800 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0075504 Менеджмент 165,909

6543823 Березянський Максим Сергійович 50814341 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0354529 Менеджмент 117,312

6536404 Лиманюк Ян Петрович 50982087 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0061554 Менеджмент 131,115

6022492 Шевцова Карина Юріївна 50982228 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0169714 Менеджмент 110,76
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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 «05»  серпня 2019 року 
№ 1732 д/ф

075 Маркетинг Державна Молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6249614 Майструк Віктор Олегович 50970392 EP 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0305069 Маркетинг 112,632

6509003 Рогожа Олександра Олександрівна 50869240 BH 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0337370 Маркетинг 115,18

5873356 Сидоренко Владислав Богданович 50983490 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0016453 Маркетинг 125,528

6025294 Франко Галина Іванівна 50834117 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0278508 Маркетинг 144,82
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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 «05»  серпня 2019 року 
№ 1732 д/ф

081 Право Державна Молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5550123 Богач Діана Олександрівна 51096525 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0343274 Право 143,208

6412802 Горобець Світлана Олександрівна 50812381 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0046893 Право 184,028

6242707 Тригубенко Альбіна Юріївна 50937911 TA 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0058702 Право 142,688

5928367 Триньковська Єлизавета Андріївна 51094286 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0214849 Право 170,976

5577765 Фесовець Валерія Миколаївна 51002485 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0094795 Право 159,12
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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 «05»  серпня 2019 року 
№ 1732 д/ф

231 Соціальна робота Державна Молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6465387 Аббасов Асіф 51259288 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0012720 Соціальна робота 125,632
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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 «05»  серпня 2019 року 
№ 1732 д/ф

241 Готельно-ресторанна 
справа Державна Молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

6554482 Скочко Йоан Анатолійович 50866427 BH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0290233 Готельно-ресторанна 
справа

125,424

6266528 Яворська Юлія Володимирівна 50789966 BH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0302881 Готельно-ресторанна 
справа

131,092
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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 «05»  серпня 2019 року 
№ 1732 д/ф

242 Туризм Державна Молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6139005 Довгошея Олег Олександрович 51085819 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0336473 Туризм 123,916
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