
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мшютерства освгги 
i науки Украши 
13 квггня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Державный заклад вищо! освгги "Ушверситет менеджменту освгги"

(найменування закладу освгги)

НАКАЗ
________M.KHÏB

(населений пункт)

вщ «11» листопада 2021 року №01-01/676

Про зарахування на навчання
На пщстав1 Правил прийому до Державный заклад вищо'1 освгги "Ушверситет 

менеджменту осв1ти" у 2021 рощ та р1шення приймально! комюн вщ «11» 
листопада 2021 року, протокол №75,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «20» листопада 2021 року студентами 1 курсу заочно!' форми здобуття 
освгги за спещальностями за кошти ф1зичних та/або юридичних oci6 згщно з 
додатком.

Додаток: на 2 арк.

(Власне 1м’я ПР13ВИЩЕ)



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 «11»  листопада 2021 
року 

№ 01-01/676

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 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 10298636 962083

Абілгасанлі Ісмаїл Вафадар 414689 E 14.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Управління 
персоналом та 
економіка праці

127,000

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 «11»  листопада 2021 
року 

№ 01-01/676

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 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 10298639 860166
Мамедов Еміль Юсіф огли 438317 B 22.06.2007 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Менеджмент 126,000

2
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