
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 «16» серпня 2019 року №1777 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 
«15» серпня 2019 року, протокол №51,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1777 з/ф

014 Середня освіта/014.02 
Мова і література Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6272423 Регінтовська Ольга Василівна 37441711 CK 27.07.2009 
Диплом бакалавра

Середня освіта (Мова і 
література 
(англійська))

286
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1777 з/ф

016 Спеціальна освіта Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

5953632 Бурденюк Людмила Романівна 164099 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Спеціальна освіта 274

5954243 Вязовська Дарина Володимирівна 39605656 KC 30.06.2010 
Диплом бакалавра

Спеціальна освіта 268,9

5953083 Галаджій Надія Сергіївна 47792054 KB 12.03.2015 
Диплом бакалавра

Спеціальна освіта 248

5954774 Ільніцька Катерина Віталіївна 196462 B16 30.06.2016 Диплом 
бакалавра

Спеціальна освіта 272,5

6510127 Кагдіна Леся Олегівна 157608 B16 30.06.2016 Диплом 
бакалавра

Спеціальна освіта 294

5954602 Лазуренко Катерина Миколаївна 37524113 KC 12.11.2009 
Диплом бакалавра

Спеціальна освіта 277,5

6234861 Петляк Ольга Прокопівна 35258961 CK 21.07.2008 
Диплом бакалавра

Спеціальна освіта 292,7
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1777 з/ф

053 Психологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6549065 Мальований Сергій Петрович 006856 B19 01.03.2019 Диплом 
бакалавра

Психологія 269

6547877 Ригас Олена Олександрівна 151243 B15 30.06.2015 Диплом 
бакалавра

Психологія 288,5
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1777 з/ф

242 Туризм Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6774109 Дмитращук Марина Сергіївна 164750 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Туризм 248
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