
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
УМАНЬ

(населений пункт)

від «12» серпня 2021 року №1863 д/ф

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини у 2021 році та рішення приймальної комісії від 
«11» серпня 2021 року, протокол №37,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 26 арк.

Ректор Олександр БЕЗЛЮДНИЙ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8759799 859490
Курлянд Ірина Вікторівна 051414 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0169564; 2019р. 
- 0169564

Дошкільна освіта 123,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9034223 853751
Кравченко Анастасія Володимирівна 025555 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0150193; 2021р. 
- 0150193

Початкова освіта 117,000

2 9296241 853751
Креденсар Ольга Миколаївна 026194 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0112976; 2021р. 
- 0112976

Початкова освіта 117,500

3 8864204 853751
Руда Анна Миколаївна 078454 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0149486; 2019р. 
- 0232110

Початкова освіта 123,250

4 9600849 853751
Скрипник Карина Олександрівна 083248 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0170015; 2019р. 
- 0170015

Початкова освіта 124,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

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

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9830348 814784
Бакай Вікторія Михайлівна 050228 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0133694; 2019р. 
- 0133694

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

145,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

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

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9306794 814359
Вітюк Аліна Володимирівна 033470 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0062911; 2019р. 
- 0062911

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

151,750

2 9301893 814359
Войтюк Христина Володимирівна 033495 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0062945; 2021р. 
- 0267009

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

138,250

3 9303004 814359
Гаврось Наталія Миколаївна 033447 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0062569; 2021р. 
- 0382234

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

150,750

4 9868813 814359
Ляховська Любов Сергіївна 083093 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0168746; 2019р. 
- 0168746

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

140,750

4                 /  26



5 8875675 814359
Марциновська Юлія Сергіївна 025929 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0181503; 2021р. 
- 0181503

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

149,000

6 9700075 814359
Несміянова Вікторія Олегівна 083056 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0168760; 2019р. 
- 0168760

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

140,250

7 9539770 814359
Перепелиця Оксана Олександрівна 025160 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0337540; 2021р. 
- 0337540

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

138,750

8 9304634 814359
Рудчик Олена Віталіївна 033464 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0063962; 2021р. 
- 0335909

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

143,500

9 10123643 814359
Сирбу Ганна Дмитрівна 083239 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0169840; 2019р. 
- 0169840

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

141,250

10 9304908 814359
Сиротюк Лариса Іванівна 033430 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0382229; 2021р. 
- 0382229

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

135,750

11 9121219 814359
Скотар Дар`я Олександрівна 057808 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0249462; 2020р. 
- 0370841

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

142,000

12 10116990 814359
Стоянова Юлія Іванівна 083243 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0169939; 2019р. 
- 0169939

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

139,000

13 9384130 814359
Ткач Лілія Олексіївна 083242 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0170050; 2019р. 
- 0170050

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

139,250

14 9307638 814359
Хилько Тетяна Вікторівна 033482 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0064295; 2021р. 
- 0301378

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

137,750

15 10116000 814359
Циммер Наталія Олександрівна 041712 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0010558

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

137,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

014 Середня освіта/014.04 Математика Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9902918 810497
Патлата Марія Едуардівна 087399 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0235401; 2018р. 
- 0235401

Середня освіта 
(Математика)

148,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

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

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10032677 810151
Карпук Анна Вадимівна 032067 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0064135; 2019р. 
- 0064135

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

140,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

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

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8828900 812592
Болокан Богдан Олександрович 068073 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0170276; 2019р. 
- 0170276

Середня освіта 
(Фізична культура)

139,250

2 10137928 812592
Борщ Дмитро Ігорович 068078 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0170273; 2019р. 
- 0170273

Середня освіта 
(Фізична культура)

136,250

3 8816197 812592
Долготер Дмитро Миколайович 068093 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0170197; 2019р. 
- 0170197

Середня освіта 
(Фізична культура)

142,000

4 9262513 812592
Лисенко Вадим Віталійович 076441 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0130693; 2018р. 
- 0130693

Середня освіта 
(Фізична культура)

120,750
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5 9255232 812592
Пащенко Владислав Олександрович 076418 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0232022; 2019р. 
- 0232022

Середня освіта 
(Фізична культура)

118,000

6 9255709 812592
Подуст Денис Володимирович 076424 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0232012; 2019р. 
- 0232012

Середня освіта 
(Фізична культура)

131,750

7 8817204 812592
Роженко Ольга Віталіївна 068096 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0169769; 2019р. 
- 0169769

Середня освіта 
(Фізична культура)

121,000

8 9281863 812592
Стоянов Максим Валерійович 068090 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0276033; 2019р. 
- 0276033

Середня освіта 
(Фізична культура)

127,250

9 8818075 812592
Фіногеєв Ігор Вікторович 068092 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0170137; 2019р. 
- 0170137

Середня освіта 
(Фізична культура)

115,500

10 9279679 812592
Хінєв Анатолій Вячеславович 068081 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0170129; 2019р. 
- 0170129

Середня освіта 
(Фізична культура)

116,250

11 9621552 812592
Хомутенко Едуард Олександрович 089163 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0231998; 2019р. 
- 0231998

Середня освіта 
(Фізична культура)

118,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

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

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9209074 933169
Замрій Дмитро Сергійович 068089 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0170131

Середня освіта 
(Фізична культура)

129,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

014 Середня освіта/014.12 Образотворче 
мистецтво Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9542267 814139
Ляшенко Тетяна Володимирівна 104272 E21 29.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0306105; 2021р. 
- 0378933

Середня освіта 
(Образотворче 
мистецтво)

145,750

2 9765444 814139
Малюк Максим Євгенійович 104271 E21 29.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0358040; 2021р. 
- 0358040

Середня освіта 
(Образотворче 
мистецтво)

150,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

014 Середня освіта/014.13 Музичне 
мистецтво Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9433996 811385
Балицька Аліна Юріївна 106883 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0226024; 2021р. 
- 0346424

Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

157,750

2 8812748 811385
Ерг Назарій Якович 099981 E21 02.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0088235; 2018р. 
- 0088235

Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

159,250

3 9561956 811385
Марченко Марія Ігорівна 020725 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0339160; 2019р. 
- 0352964

Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

168,500

4 9602850 811385
Сидоренко Сергій Вікторович 106880 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0223809; 2021р. 
- 0379681

Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

154,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

015 Професійна освіта/015.39 Цифрові 
технології Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10204868 811577
Зінченко Костянтин Леонідович 054885 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0025471; 2019р. 
- 0025471

Професійна освіта 
(Комп'ютерні 
технології)

147,000

2 9884775 811577
Козіцкий Вадим Миколайович 032053 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0064730; 2021р. 
- 0263024

Професійна освіта 
(Комп'ютерні 
технології)

146,250

3 10137853 811577
Максименко Олексій Васильович 082999 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0069623; 2019р. 
- 0069623

Професійна освіта 
(Комп'ютерні 
технології)

147,250

4 9621111 811577
Пипченко Дмитро Сергійович 055506 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Професійна освіта 
(Комп'ютерні 
технології)

147,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

015 Професійна освіта/015.39 Цифрові 
технології Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9044648 933260
Самсонов Олександр Ігорович 075786 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0151015; 2019р. 
- 0151015

Професійна освіта 
(Комп'ютерні 
технології)

130,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

016 Спеціальна освіта/016.01 Логопедія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9858923 859662
Василець Іванна Олександрівна 070013 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0381921; 2021р. 
- 0381921

Спеціальна освіта 
(Логопедія)

139,500

2 9866533 859662
Мазур Ганна Євгенівна 024545 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0381447; 2020р. 
- 0381447

Спеціальна освіта 
(Логопедія)

150,000

3 9650620 859662
Сальнікова Анна Володимирівна 042519 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0021944; 2019р. 
- 0021944

Спеціальна освіта 
(Логопедія)

135,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

016 Спеціальна освіта/016.01 Логопедія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10036516 872226
Колеснік Олександр Романович 000375 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0340097; 2019р. 
- 0340097

Спеціальна освіта 
(Логопедія)

133,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

024 Хореографія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8886862 822509
Димченко Оксана Олександрівна 042769 E21 27.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0355391; 2021р. 
- 0355391

Хореографія 148,500

2 9264622 822509
Долинна Марина Олександрівна 100005 E21 02.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0299124; 2019р. 
- 0299124

Хореографія 140,500

3 8817053 822509
Карчевська Олена Ігорівна 042767 E21 27.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0232980; 2019р. 
- 0232980

Хореографія 139,750

4 9232153 822509
Романова Анастасія Олександрівна 030199 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0340686; 2019р. 
- 0340686

Хореографія 146,000
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5 10014931 822509
Романюк Олена Володимирівна 042773 E21 27.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0232863; 2019р. 
- 0232863

Хореографія 146,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

024 Хореографія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9065455 933945
Коваль Богдан Сергійович 042771 E21 27.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0232974; 2021р. 
- 0268739

Хореографія 148,250

19                 /  26



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9729359 892965
Безсмертний Олександр Іванович 000280 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0191987; 2019р. 
- 0191987

Економіка 145,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9027926 847691
Матвієва Аніта Олександрівна 018757 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0003783; 2021р. 
- 0158460

Облік і 
оподаткування

139,250

2 10119835 847691
Павлова Катерина Валеріївна 37106164 KC 22.06.2009 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

147,250

3 9226061 847691
Рибак Анжела Миколаївна 30662218 EP 24.11.2006 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

147,750

4 9572961 847691
Томашевська Ольга Сергіївна 018839 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0001004; 2020р. 
- 0001004

Облік і 
оподаткування

136,000
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5 9230513 847691
Фоменко Ірина Володимирівна 17385000 KB 15.02.2002 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Облік і 
оподаткування

150,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

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

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9297633 819813
Бурлака Дарія Русланівна 018755 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0001107; 2020р. 
- 0001107

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

124,500

2 10024583 819813
Осадчук Денис Анатолійович 000497 A21 01.07.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0218467; 2019р. 
- 0218467

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

104,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

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

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9985878 892972
Лиманюк Ян Петрович 000318 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0061554; 2019р. 
- 0061554

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

129,000

24                 /  26



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9883507 892978
Братченко Андрій Віталійович 000300 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0348083; 2019р. 
- 0348083

Менеджмент 138,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 2021 року 
№ 1863 д/ф

075 Маркетинг Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9734463 892969
Майструк Віктор Олегович 000447 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0305069; 2019р. 
- 0305069

Маркетинг 140,000

2 10034357 892969
Сидоренко Владислав Богданович 000445 A21 30.06.2021 

Диплом молодшого бакалавра
2019р. - 
0016453; 2019р. 
- 0016453

Маркетинг 140,500
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