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

Форма № Н-1.03.1
Державный заклад вищо! осв1ти "Ун1верситет менеджменту осшти"

(найменування закладу освгги)

НАКАЗ
________M.KHÏB

(населений пункт)

вщ « 11 » листопада 2021року №01-01/677

Про зарахування на навчання
На пщстав1 Правил прийому до Державный заклад вищо!' освгги "Ун1верситет 

менеджменту освгги" у 2021 рощ та р1шення приймально! KOMiciï вщ «11» 
листопада 2021 року, протокол№76,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» грудня 2021 року студентами 1 курсу заочно!' форми здобуття 
освгги за спец1альностями за кошти ф1зичних та/або юридичних oci6 згщно з 
додатком.

Додаток: на 3 арк.

Ректор



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 

№ 01-01/677

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 10298757 870824 Виноградова Анастасія Віталіївна 43313871 HP 31.05.2012 
Диплом магістра

Психологія 170,000

2 10288142 870824 Гаврилова Ірина Анатоліївна 28171138 CK 09.07.2005 
Диплом магістра

Психологія 165,000

3 10298723 870824 Луценко Оксана Борисівна 36613210 KB 01.07.2009 
Диплом магістра

Психологія 170,000
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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

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

Додаток до наказу від «11»  листопада 2021 
року 

№ 01-01/677

073 Менеджмент 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 10298702 830868
Почекайлова Анна Олексіївна 36947181 AP 30.06.2009 

Диплом спеціаліста
Управління 
навчальним 
закладом

170,000
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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

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

Додаток до наказу від «11»  листопада 2021 
року 

№ 01-01/677

281 Публічне управління та 
адміністрування 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 10298684 921497
Драган Володимир Володимирович 27808530 AP 30.06.2005 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

173,000

2 10298745 921497
Кузьменко Руслан Олександрович 34887856 KB 26.06.2008 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

166,000

3 10298689 921497
Романчук Валентин Іванович 124410 ДCK 25.05.2007 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

173,000

4 10298681 921497
Рубчак Ольга Борисівна 28006082 KB 24.06.2005 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

166,000
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