
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 «09» серпня 2019 року №1748 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 
«08» серпня 2019 року, протокол №46,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 9 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 «09»  серпня 2019 року 
№ 1748 д/ф

014 Середня освіта/014.02 
Мова і література Державна Магістр Денна 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

5655331 Азізагаєва Світлана Курбанівна 47497094 EP 30.06.2014 Диплом 
спеціаліста

Середня освіта (Мова і 
література 
(англійська))

561
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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 «09»  серпня 2019 року 
№ 1748 д/ф

014 Середня освіта/014.03 
Історія Державна Магістр Денна 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

6463885 Паук Дмитро Валерійович 218918 B17 08.07.2017 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Історія)

521,5
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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 «09»  серпня 2019 року 
№ 1748 д/ф

014 Середня освіта/014.05 
Біологія та здоров’я людини Державна Магістр Денна 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

6277234 Гаврилюк Світлана Анатоліївна 171050 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Біологія та здоров’я 
людини)

488

5470743 Шеметенко Катерина Олександрівна 189339 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Біологія та здоров’я 
людини)

489,5
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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 «09»  серпня 2019 року 
№ 1748 д/ф

014 Середня освіта/014.07 
Географія Державна Магістр Денна 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

6546100 Бабенко Наталія Віталіївна 185626 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Географія)

452,5

6511493 Гангуряну Едуард Степанович 35676764 EP 30.04.2009 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Географія)

459,7

6545914 Лебідь Тетяна Василівна 185625 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Географія)

452,5
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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 «09»  серпня 2019 року 
№ 1748 д/ф

014 Середня освіта/014.09 
Інформатика Державна Магістр Денна 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

6351040 Косановська Наталія Григорівна 39757552 KB 15.07.2010 
Диплом бакалавра

Середня освіта 
(Інформатика)

513,4
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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 «09»  серпня 2019 року 
№ 1748 д/ф

014 Середня освіта/014.11 
Фізична культура Державна Магістр Денна 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

6272163 Герасимчук Дмитро Вікторович 224105 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Фізична культура)

434
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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 «09»  серпня 2019 року 
№ 1748 д/ф

015 Професійна освіта/015.10 
Комп’ютерні технології Державна Магістр Денна 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

5954663 Бачинський Олександр Вікторович 240237 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Професійна освіта 
(Комп'ютерні 
технології)

473

5891204 Гумінський Владислав Юрійович 240240 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Професійна освіта 
(Комп'ютерні 
технології)

510,5

5889902 Єрмілова Ілона Василівна 240241 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Професійна освіта 
(Комп'ютерні 
технології)

499

5874564 Завальний Василь Михайлович 240238 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Професійна освіта 
(Комп'ютерні 
технології)

476,5

7                 /  9



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 «09»  серпня 2019 року 
№ 1748 д/ф

035 Філологія/035.01 
українська мова та література Державна Магістр Денна 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

6751866 Губрій Майя Вільгельмівна 111276 C16 07.07.2016 Диплом 
спеціаліста

Філологія. Українська 
мова та література

525,2

6527924 Процюк Оксана Василівна 000560 B19 31.01.2019 Диплом 
бакалавра

Філологія. Українська 
мова та література

527,6
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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 «09»  серпня 2019 року 
№ 1748 д/ф

035 Філологія/035.041 
германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

англійська
Державна Магістр Денна 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

6062396 Бойко Артур Олегович 239639 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Філологія. Германські 
мови та літератури 
(переклад включно), 
перша - англійська

575,7

5837567 Курінна Дарія Сергіївна 240391 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Філологія. Германські 
мови та літератури 
(переклад включно), 
перша - англійська

571,6
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