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IIpo rapaxyBanHg Ha HaBrIaHHfl

Ha uiAcrasi flpanun upuftorvry,4o ,{epNannuft gaxnaA suqoi ocnirn "Ynieepcurer
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nLr crorlaA a 2021 PoxY, nporoxorNlT 3,

HAKA3VIO:

3apaxynaru g <01> rpyrurs 2021poKy cryAeHraMu 1 rcypcy saoqHoi tfoprvru s4o6yrrx

or"it" ga cueqianbHocrrMr{ gu *o-r" Qiszunnx ra/a6o rcpuAl{tlHux oci6 griAno g

AOAaTKOM.

AoAarolc uaT aPrc.

Pexrop Mur<ona KI4PI4IIEHKO

(BnacHe irvr'r fIPI3BI'1II{E)



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Національна академія педагогічних наук України
Державний заклад вищої 
освіти "Університет 
менеджменту освіти"

Додаток до наказу від «04»  листопада 2021 
року 

№ 01-01/659

011 Освітні, педагогічні науки Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

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

ЄД
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 10288533 880191 Кушнір Юрій Іванович 35217675 TM 30.06.2008 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0125236

Педагогіка вищої 
школи

144,000

1



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Національна академія педагогічних наук України
Державний заклад вищої 
освіти "Університет 
менеджменту освіти"

Додаток до наказу від «04»  листопада 2021 
року 

№ 01-01/659

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

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

ЄД
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 10280405 923586 Шейх Хасан Карім Белал Газі 141751 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Психологія 175,000

2


