
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 «12» серпня 2019 року №1756 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 
«10» серпня 2019 року, протокол №47,

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 10 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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1756 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

6737858 Ісько Ігор Володимирович 25884141 EP 25.12.2004 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Математика)

497,8

6351153 Курінський Назар Сергійович 063008 E15 27.06.2015 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Математика)

450,5
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1756 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

6217005 Каланжова Надія Іванівна 110999 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

503,4

6215734 Корецька Ольга Віталіївна 110991 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

504,4

5640030 Надєіна Наталія Ігорівна 027252 E19 25.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

498,8

6678125 Паращук Раїса Вячеславівна 130254 HT-1 01.07.1991 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

508,3

6356671 Слободяник Інна Вікторівна 21403567 KX 06.03.2003 
Диплом молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

499,2
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6348107 Чорновіл Анастасія Віталіївна 020677 E18 22.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

501,3

6758995 Шевчук Ірина Володимирівна 34111229 EP 12.06.2008 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

500
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1756 з/ф

014 Середня освіта/014.07 
Географія 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

6748415 Білоконенко Ірина Сергіївна 024119 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Географія)

506,9

5598993 Герасименко Аліна Сергіївна 47700113 MK 22.01.2015 
Диплом молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Географія)

499,4

5647536 Москальова Оксана Іванівна 37194390 PB 23.06.2009 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Географія)

496,2
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1756 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

6544604 Гончарук Мар`яна Юріївна 116765 E19 28.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Фізика)

473,9

5876439 Семенюк Микола Вікторович 053684 CT-I 02.03.1993 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Фізика)

474,2
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1756 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

6139062 Ляхоцька Тетяна Володимирівна 094522 E19 21.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Інформатика)

496,8

6769422 Руда Таміла Юріївна 26959478 EP 24.06.2005 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Інформатика)

511,6
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1756 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

6700911 Войцеховський Денис Володимирович 34773956 EP 30.06.2008 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології)

479,1

6376778 Гоцуляк Денис Павлович 081677 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології)

477,9

6508655 Яводчак Іван Іванович 003298 IA 24.06.1996 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології)

481,4
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1756 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

6188593 Даллакян Руслан Аршакович 022699 E16 10.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Фізична культура)

460

5756455 Жирик Вікторія Василівна 082260 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Фізична культура)

448

6192670 Колесник Ганна Олексіївна 025731 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Фізична культура)

443

6133761 Михайлова Лілія Іванівна 021142 E17 15.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Фізична культура)

447

6762532 Чеботарьов Руслан Михайлович 038205 E19 25.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Фізична культура)

406

8                 /  10



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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1756 з/ф

014 Середня освіта/014.12 
Образотворче мистецтво 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

6759400 Вара Галина Анатоліївна 46964156 EP 13.06.2014 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Образотворче 
мистецтво)

444,8

6760317 Сінькевич Віолетта Олександрівна 023168 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Образотворче 
мистецтво)

464,6
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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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1756 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

6498322 Нестеренко Олена Едуардівна 053526 CT-I 02.07.1993 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Природничі науки)

468,6

6470222 Семенюк Леся Сергіївна 25985165 EP 26.02.2005 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Природничі науки)

489,7
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