
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Уманський  державний  педагогічний  університет  імені  Павла  Тичини 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
УМАНЬ

(населений пункт)

від «05» вересня 2020 року №19 з/ф

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини у 2020 році та рішення приймальної комісії від 
«02» вересня 2020 року, протокол №36,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 22 арк.

В.о. ректора Дудник О.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8068014 719253
Гарт Ірина Леонідівна 27958475 CK 23.06.2005 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0380873 Початкова освіта 181,584

2 8238649 719253
Мілентьєва Валерія Іванівна 49351751 CK 27.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0357645 Початкова освіта 124,072
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7412759 717989

Джус Ніка Олександрівна 51765430 EP 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0293516 Початкова освіта 144,248

2 7928247 717989
Калініченко Ксенія Олександрівна 50047005 CK 23.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0118637 Початкова освіта 144,768

3 7339807 717989
Моренко Тетяна Олегівна 44438200 CK 01.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0177598 Початкова освіта 139,672

4 7260510 717989
Мунтяну Анастасія Олександрівна 49351745 CK 27.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0358075 Початкова освіта 123,968

5 7821445 717989
Прокопенко Галина Юріївна 49486144 EP 26.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0256551 Початкова освіта 119,704
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6 8284350 717989

Скуба Катерина Віталіївна 51807761 KC 29.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0265810 Початкова освіта 142,168

7 8306892 717989
Чеботар Інна Володимирівна 002082 TГ 20.06.2000 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

0015815 Початкова освіта 148,408

8 8015725 717989
Яценко Марина Юріївна 42127512 KC 12.05.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0289787 Початкова освіта 132,808
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

014 Середня освіта/014.01 Українська мова 
і література Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7204327 671294

Дзюбенко Людмила Іванівна 52074858 EP 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0036558 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

144,768

2 7361550 671294

Чорна Марина Валентинівна 50850169 BH 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0219016 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

156,728
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

014 Середня освіта/014.03 Історія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7304111 775194

Агапова Каріна Віталіївна 51994549 CK 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0203901 Середня освіта 
(Історія)

138,528
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

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

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8082721 666490
Павлух Олена Володимирівна 19122390 MK 22.06.2002 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0229038 Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

140,754

2 8289145 666490
Силецька Тетяна Вікторівна 28975889 MK 24.06.2006 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0291689 Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

131,227

3 7867277 666490
Тетеріна Катерина Олександрівна 49821543 HK 24.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0257776 Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

173,618
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

014 Середня освіта/014.07 Географія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8286281 764831
Зеленюк Олена Володимирівна 16269175 BH 26.06.2001 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0150261 Середня освіта 
(Географія)

143,478

7                 /  22



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

014 Середня освіта/014.10 Трудове 
навчання та технології Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7803085 665557
Нікіфорова Анастасія Леонідівна 50603201 CK 29.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0168731 Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

112,07

2 7683209 665557
Харенко Наталія Петрівна 15803889 EP 24.06.2001 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0370374 Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

114,379
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8064220 669620

Сядристий Олег Володимирович 51218204 EP 22.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0134991 Середня освіта 
(Фізична культура)

124,176
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

015 Професійна освіта/015.37 Аграрне 
виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції та харчові 
технології

Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8196573 667706

Лівий Данило Андрійович 51761686 BH 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0325975 Професійна освіта 
(Харчові технології)

126,36
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7584640 775187
Прокопенко Катерина Миколаївна 33496288 CK 25.06.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0177819 Фізична культура і 
спорт

111,28

2 7248448 775187

Табачнік Юрій Юрійович 51840489 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0364171 Фізична культура і 
спорт

135,044
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7564288 718622
Гофман Ганна Геннадіївна 42780403 CK 12.05.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0265472 Економіка 118,248
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8280641 703231
Альошіна Марія Енверівна 50650172 EP 30.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0086850; 
0370415

Психологія 162,136

2 8285106 703231

Забальський Дем`ян Дем`янович 51767936 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0206576 Психологія 164,008

3 8280361 703231
Зубіцька Каріна Миколаївна 50584881 EP 30.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0046783 Психологія 177,736

4 8280444 703231
Мовчан Олена Вікторівна 46270195 EP 01.06.2014 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0010392 Психологія 184,704

5 8279078 703231

Чачунь Ольга Степанівна 51286459 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0000709 Психологія 153,92
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7814132 705045

Безвіконна Каріна Сергіївна 51846298 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0265375 Психологія 138,112

2 7253047 705045

Донченко Дар`я Олексіївна 51761765 BH 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0325571 Психологія 124,8

3 8108391 705045

Зенькіна Катерина Євгенівна 51964013 CM 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0224137 Психологія 127,088

4 7552640 705045
Мусурський Станіслав Сергійович 46232402 BH 31.05.2014 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0070574 Психологія 120,64

14                 /  22



5 7783909 705045

Присяжнюк Діана Володимирівна 50855387 BH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0308461 Психологія 137,072

6 7474381 705045

Сіньковський Андрій Вікторович 52100780 CK 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0306845 Психологія 142,896

7 7520829 705045

Шаповалюк Поліна Олексіївна 52100891 CK 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0304037 Психологія 158,288

8 7306242 705045

Шевченко Анна Тарасівна 51803959 KC 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0069481 Психологія 127,296

9 7945389 705045

Шугайло Михайло Михайлович 51768722 EP 29.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0056160 Психологія 124,488
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8333509 706912
Ткаченко Наталія Володимирівна 012146 Б 17.06.1992 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

0378435 Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

108,368
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8060298 678900
Вітвіцька Світлана Петрівна 23782205 CK 23.06.2004 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0381793 Менеджмент 130,728

2 7572548 678900
Дробот Інна Володимирівна 32775976 BH 27.06.2007 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0308716 Менеджмент 118,872

3 7956490 678900
Мартинюк Вікторія Юріївна 36383018 EP 20.06.2009 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0387083 Менеджмент 147,68
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7361879 745657

Шмідт Тетяна Вячеславівна 51084840 KC 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0145263 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

137,8
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

081 Право Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7554977 775196

Сушкета Вікторія Володимирівна 51768582 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0251836 Право 172,168

2 7931967 775196

Чернега Анна Юріївна 51768431 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0032173 Право 163,8
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

231 Соціальна робота Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8084775 732363

Кулик Крістіна Анатоліївна 51768622 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0201732 Соціальна робота 120,931

2 8409115 732363
Левицька Ірина Генадіївна 31740030 CK 27.06.2007 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0370236 Соціальна робота 118,872

3 7829992 732363

Третьяк Марія Аркадіївна 50983734 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0002566 Соціальна робота 162,24
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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»  вересня 2020 року 
№ 19 з/ф

241 Готельно-ресторанна справа Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8093354 757455

Бородіна Даніела Юріївна 50983701 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0002256 Готельно-
ресторанна справа

129,064

2 7807875 757455

Вітенко Андрій Ігорович 51832834 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0266342 Готельно-
ресторанна справа

131,456

3 7341138 757455

Дідура Анастасія Олександрівна 51768626 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0201380 Готельно-
ресторанна справа

126,129

4 7874780 757455

Ковтуненко Анна Володимирівна 51768631 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0201621 Готельно-
ресторанна справа

111,28
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5 7368888 757455

Марнер Карина Сергіївна 51768475 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0269550 Готельно-
ресторанна справа

142,064

6 7423774 757455

Петренко Єлизавета Русланівна 51768164 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0144222 Готельно-
ресторанна справа

132,288

7 7787164 757455

Слонь Юлія Дмитрівна 51766486 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0145511 Готельно-
ресторанна справа

124,856
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