
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 №1735 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 
«03» серпня 2019 року, протокол №42,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 18 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 
№ 1735 з/ф

011 Освітні, педагогічні науки Державна Бакалавр Заочна 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

5490170 Таран Ганна Олегівна 50047083 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0158238 Освітні, педагогічні 
науки

117,416
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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 
№ 1735 з/ф

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Заочна 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

6355283 Бабій Вікторія Сергіївна 51093080 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0256953 Початкова освіта 125,528

6185373 Бубнюк Іванна Леонівна 000773 TI 19.06.1999 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0120793 Початкова освіта 164,944

6138052 Жарук Ольга Іванівна 37867095 MK 28.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0256444 Початкова освіта 139,464

5736173 Задворна Ганна Олександрівна 49353036 CK 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0275418 Початкова освіта 144,456

5579204 Колодич Тетяна Петрівна 37937150 PB 29.05.2010 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0345744 Початкова освіта 132,288
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5605525 Коломієць Крістіна Ігорівна 36359340 KX 23.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0187382 Початкова освіта 118,144

6247418 Кравченко Оксана Олегівна 51286456 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0003318 Початкова освіта 153,088

6553066 Кривченко Марія Іванівна 33478174 MK 20.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0074666 Початкова освіта 148,2

6481077 Рожко Валентина Володимирівна 49319969 MK 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0327592 Початкова освіта 129,896

6355262 Рудь Олена Олександрівна 49150092 KC 30.06.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0276735; 0334261 Початкова освіта 132,08
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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 
№ 1735 з/ф

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

6450258 Кравець Світлана Олександрівна 50860923 BH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0246326 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

145,288

5400059 Суковата Вікторія Юріївна 42779069 CK 12.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0269124 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

124,696
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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 
№ 1735 з/ф

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

5392186 Брежицька Ірина Миколаївна 33490457 CK 25.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0282526 Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

155,305

6524347 Зелінська Олена Миколаївна 43352734 CK 12.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0173595 Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

137,051

5582306 Сідей Ірина Миколаївна 50933054 AK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0219548 Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

113,874

6039413 Чміль Аліна Василівна 51332562 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0061841 Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

153,275
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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 
№ 1735 з/ф

014 Середня освіта/014.07 
Географія Державна Бакалавр Заочна 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

5399606 Єфремова Олександра Сергіївна 31737243 CK 27.06.2007 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0185295 Середня освіта 
(Географія)

146,278

5735318 Макогон Іван Володимирович 49571011 HP 24.06.2017 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0166363 Середня освіта 
(Географія)

184,974

6019370 Присяжнюк Юлія Анатоліївна 50799699 BH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0336220 Середня освіта 
(Географія)

180,442
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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 
№ 1735 з/ф

014 Середня освіта/014.10 
Трудове навчання та 

технології
Державна Бакалавр Заочна 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

6275253 Віштак Софія Ігорівна 50303752 EP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0031995 Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології)

155,709

5389557 Уточкін Олександр Миколайович 46429322 CK 30.06.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0088614; 0116513 Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології)

121,826
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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 
№ 1735 з/ф

014 Середня освіта/014.11 
Фізична культура Державна Бакалавр Заочна 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

5408037 Попов Єгор Русланович 51090922 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0046740 Середня освіта 
(Фізична культура)

109,512

6140641 Романова Вікторія Михайлівна 51255415 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0304723 Середня освіта 
(Фізична культура)

166,504
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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 
№ 1735 з/ф

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

5479428 Іваниш Іван Анатолійович 50933190 AK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0247941 Професійна освіта 
(Комп`ютерні 
технології)

114,754

6493739 Шаповаленко Сергій Олександрович 46346163 CK 01.06.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0172997 Професійна освіта 
(Комп`ютерні 
технології)

119,746
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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 
№ 1735 з/ф

016 Спеціальна освіта Державна Бакалавр Заочна 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

6329946 Біклян Марія Михайлівна 50933152 AK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0108801 Спеціальна освіта 123,76

5666673 Постолакі Ауріка Василівна 38027494 HP 28.05.2010 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0269173 Спеціальна освіта 117,624

6148364 Щербина Анна Олександрівна 50983628 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0067321 Спеціальна освіта 170,456
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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 
№ 1735 з/ф

053 Психологія Державна Бакалавр Заочна 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

6704076 Біляк Юлія Ігорівна 50983671 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0025415 Психологія 163,176

5373120 Бубнова Вікторія Олександрівна 50793457 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0318401 Психологія 140,504

6667624 Гушевата Марія Михайлівна 51350837 BH 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0346204 Психологія 146,12

5650308 Журавель Анастасія Іванівна 51046976 BH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0338701 Психологія 155,896

6134374 Левіцька Аліна Михайлівна 51097411 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0143971 Психологія 124,384
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6084138 Науменко Мар`яна Василівна 50462226 BH 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0355382 Психологія 129,688

6720862 Орленко Анастасія Русланівна 50799729 BH 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0257329 Психологія 172,432

6730056 Роменський Сергій Валерійович 50983736 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0121910 Психологія 151,112

6484034 Співак Володимир Олександрович 50977366 EP 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0247933 Психологія 149,344

5609939 Царук Тетяна Володимирівна 50081019 CK 29.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0044264 Психологія 137,696

5827189 Чебаненко Людмила Анатоліївна 50793454 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0319143 Психологія 135,72
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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 
№ 1735 з/ф

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна 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

6537969 Моргонюк Ірина Михайлівна 51321934 EP 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0073876 Фінанси, банківська 
справа та страхування

161,242

5486764 Суржок Андрій Олександрович 51246030 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0045796 Фінанси, банківська 
справа та страхування

178,464
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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 
№ 1735 з/ф

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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

6503472 Піхота Аліна Дмитрівна 50969878 EP 22.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0347455 Менеджмент 128,128

6694614 Плахотнюк Тимофій Павлович 50701814 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0326495 Менеджмент 143,208

5373771 Попик Ірина Олександрівна 50982178 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0057815 Менеджмент 131,645

6563376 Решетник Віталій Анатолійович 50136027 XM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0335009 Менеджмент 152,568
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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 
№ 1735 з/ф

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна 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

5911183 Погребняк Віталій Васильович 50850726 BH 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0049298 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

152,967
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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 
№ 1735 з/ф

231 Соціальна робота Державна Бакалавр Заочна 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

6011281 Білоус Юлія Володимирівна 49944575 BH 29.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0327815 Соціальна робота 161,2

6449975 Гончарук Віталій Олександрович 50709706 MK 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0287664 Соціальна робота 115,648

16                 /  18



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 
№ 1735 з/ф

241 Готельно-ресторанна 
справа Державна Бакалавр Заочна 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

5572189 Кулинич Аліна Василівна 51267655 BH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0283741 Готельно-ресторанна 
справа

132,392

5873808 Мукомела Дарія Олександрівна 49482198 EP 24.06.2017 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0263786; 0265653 Готельно-ресторанна 
справа

144,04

6558077 Писарук Аліна Юріївна 50970383 EP 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0304692 Готельно-ресторанна 
справа

133,744
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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 
№ 1735 з/ф

242 Туризм Державна Бакалавр Заочна 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

5643800 Мартинєс Анастасія Юріївна 51332621 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0126838; 0176205 Туризм 133,64

5622706 Шкода Вікторія Василівна 50983731 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0002551 Туризм 150,592
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