
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 «14» серпня 2021 року №1893 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 
«14» серпня 2021 року, протокол №39,

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 10 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 «14»  серпня 2021 року 
№ 1893 з/ф

012 Дошкільна освіта Державна Молодший бакалавр Заочна 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 9359294 940331
Бистріка Ірина Іванівна 23783486 CK 20.06.2004 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0348000; 2021р. 
- 0348000

Дошкільна освіта 119,226

2 9145527 940331

Навроцька Олена Германівна 51804953 KC 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0134852; 2020р. 
- 0134852

Дошкільна освіта 136,885

3 9410258 940331
Плетенчук Людмила Володимирівна 33969917 BH 21.06.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0363019; 2021р. 
- 0363019

Дошкільна освіта 151,424

4 9362187 940331

Савранська Олександра Віталіївна 52424693 CK 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0258418; 2021р. 
- 0258418

Дошкільна освіта 112,237

1                 /  10



5 9422045 940331

Хоменко Анастасія Вікторівна 52011183 KX 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0116913; 2020р. 
- 0116913

Дошкільна освіта 173,722

6 9382635 940331

Шиманська Марина Валентинівна 51822714 XE 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0161758; 2020р. 
- 0161758

Дошкільна освіта 156,208
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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 «14»  серпня 2021 року 
№ 1893 з/ф

014 Середня освіта/014.10 Трудове 
навчання та технології Державна Молодший бакалавр Заочна 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 8903255 892288
Подольська Олена Іванівна 18815432 BH 21.06.2002 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0292419; 2021р. 
- 0292419

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

132,954

2 9842686 892288
Прилуцька Оксана Миколаївна 31277798 EP 30.06.2007 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0326549; 2021р. 
- 0326549

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

121,347
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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 «14»  серпня 2021 року 
№ 1893 з/ф

014 Середня освіта/014.15 Природничі 
науки Державна Молодший бакалавр Заочна 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 8868203 892534
Слядзь Ірина Валеріївна 40288482 CK 28.05.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0342545; 2021р. 
- 0342545

Середня освіта 
(Природничі науки)

124,738
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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 «14»  серпня 2021 року 
№ 1893 з/ф

053 Психологія Державна Молодший бакалавр Заочна 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 9067042 870478

Коротуненко Діана Олександрівна 51691311 EP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0158446; 2020р. 
- 0158446

Психологія 149,968

2 10004200 870478

Логвіненко Марія Олександрівна 52092274 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0269489; 2020р. 
- 0269489

Психологія 196,664

3 9612705 870478

Нестеренко Катерина Максимівна 52679843 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0113448; 2021р. 
- 0113448

Психологія 153,712
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4 9548545 870478

Никоненко Руслана Петрівна 51766425 EP 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0187551; 2020р. 
- 0187551

Психологія 156,728

5 9664889 870478
Цибка Лоліта Андріївна 50671389 KB 30.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0052925; 2021р. 
- 0375598

Психологія 153,296
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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 «14»  серпня 2021 року 
№ 1893 з/ф

073 Менеджмент Державна Молодший бакалавр Заочна 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 9092275 887013
Лабунська Алла Володимирівна 33493697 CK 25.06.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0143820; 2021р. 
- 0143820

Менеджмент 123,240

2 9550843 887013

Шведюк Володимир Юрійович 52733433 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0260752; 2021р. 
- 0260752

Менеджмент 127,296
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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 «14»  серпня 2021 року 
№ 1893 з/ф

091 Біологія Державна Молодший бакалавр Заочна 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 9876346 892381

Васетинська Олена Володимирівна 51845004 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0177464; 2020р. 
- 0177464

Біологія 153,546

2 9201132 892381

Козаченко Наталія Андріївна 51768714 EP 29.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0004937; 2020р. 
- 0004937

Біологія 189,405

3 8781465 892381

Мельниченко Ольга Миколаївна 51811928 MK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0082003; 2020р. 
- 0082003

Біологія 154,627
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4 9374204 892381

Цихоня Віталій Сергійович 51377737 MK 17.07.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0370256; 2021р. 
- 0370256

Біологія 122,262
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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 «14»  серпня 2021 року 
№ 1893 з/ф

231 Соціальна робота Державна Молодший бакалавр Заочна 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 10021908 882086

Єгорова Анжела Володимирівна 52728091 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0277993; 2021р. 
- 0277993

Соціальна робота 123,344

2 9758310 882086
Кравчук Ірина Сергіївна 50141940 BH 22.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0262658; 2018р. 
- 0262658

Соціальна робота 133,224

3 10177272 882086
Таран Діана Валеріївна 50571271 KB 27.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0108903; 2021р. 
- 0108903

Соціальна робота 125,944

4 9026520 882086

Томин Яна Олександрівна 51690660 EP 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0134483; 2020р. 
- 0134483

Соціальна робота 128,544
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