
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 «13» серпня 2021 року №1889 з/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 
«13» серпня 2021 року, протокол №38,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

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

                              М. П.
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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 «13»  серпня 2021 року 
№ 1889 з/ф

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9398135 893105 Ахмедова Катерина Володимирівна 168290 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

Управління 
закладом освіти

159,450

2 9398376 893105 Геніх Наталія Володимирівна 039736 M21 31.05.2021 
Диплом магістра

Управління 
закладом освіти

187,150

3 9592301 893105 Городничий Євгеній Ігорович 172706 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

Управління 
закладом освіти

167,950

4 9385518 893105 Корецька Дарія Сергіївна 185961 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

Управління 
закладом освіти

173,550

5 9590036 893105 Немченко Іван Олександрович 13647156 MO 20.06.2009 
Диплом спеціаліста

Управління 
закладом освіти

180,250

6 9398600 893105 Олефір Ірина Володимирівна 037806 M21 31.05.2021 
Диплом магістра

Управління 
закладом освіти

173,200
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7 10190059 893105 Семенчук Василь Васильович 16229374 EP 27.06.2001 
Диплом спеціаліста

Управління 
закладом освіти

198,250
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1 10205517 893272

Матковський Володимир Миколайович 11900270 MB 25.06.2005 
Диплом спеціаліста

Менеджмент. 
Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою

150,750
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