


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 «29»  листопада 2021 
року 

№ 01-01/725

016 Спеціальна освіта 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 10288548 904804 Богачук Оксана Миколаївна 016203 M16 19.02.2016 
Диплом магістра

Спеціальна освіта 
(за нозологіями)

175,000

2 10288552 904804 Грибан Світлана Василівна 007242 M17 31.01.2017 
Диплом магістра

Спеціальна освіта 
(за нозологіями)

180,000

3 10288556 904804 Рябко Тетяна Олександрівна 23452286 AP 30.06.2003 
Диплом магістра

Спеціальна освіта 
(за нозологіями)

160,000

4 10288299 904804 Яценко Микола Володимирович 33121311 KB 01.02.2008 
Диплом магістра

Спеціальна освіта 
(за нозологіями)

165,000
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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 «29»  листопада 2021 
року 

№ 01-01/725

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 10288264 870824 Гриценко Марина Олексіївна 2492882 BCГ 19.06.2009 
Диплом спеціаліста

Психологія 170,000

2 10288152 870824 Діденко Наталія Сергіївна 30624467 KB 30.09.2006 
Диплом магістра

Психологія 165,000

3 10288289 870824 Ісаєва Алла Володимирівна 13018252 XM 24.06.2000 
Диплом спеціаліста

Психологія 180,000

4 10288761 870824 Ішутін Олександр Олександрович 43863536 KB 05.06.2012 
Диплом магістра

Психологія 175,000

5 10300989 870824 Карагодін Геннадій Маратович 10532381 KB 30.06.1998 
Диплом магістра

Психологія 165,000

6 10288145 870824 Матушков Олександр Анатолійович 25439574 KB 28.06.2004 
Диплом магістра

Психологія 165,000
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7 10288151 870824 Мацицкая Катерина Сергіївна 40769422 XA 09.06.2011 
Диплом магістра

Психологія 170,000

8 10288248 870824 Сіменчук Анастасія Вадимівна 47184492 KB 30.06.2014 
Диплом магістра

Психологія 175,000
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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 «29»  листопада 2021 
року 

№ 01-01/725

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 10290541 830774

Каал Хамді 029947 ДI 31.08.2013 Диплом 
магістра

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

170,000

2 10301141 830774

Притула Світлана Олександрівна 13342041 AP 30.06.2000 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

180,000
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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 «29»  листопада 2021 
року 

№ 01-01/725

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 10288467 830868
Прокопенко Олег Миколайович 11675552 TA 26.06.1999 

Диплом спеціаліста
Управління 
навчальним 
закладом

170,000

2 10288463 830868
Цісар Вікторія Вікторівна 43715908 KB 30.05.2012 

Диплом магістра
Управління 
навчальним 
закладом

165,000
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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 «29»  листопада 2021 
року 

№ 01-01/725

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 10301411 921497
Карамушка Тарас Вікторович 45789875 KB 30.06.2013 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

173,000
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