
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Млшстерства освНи 
i науки Укра'ши 
13 квИня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Державний заклад вищо! осв1ти "Ун1верситет менеджменту освпл"

(найменування закладу освЛи)

НАКАЗ
_____м.кшв

(населений пункт)

вщ «20» жовтня 2021 року №01-01/606

Про зарахування на навчання
На тдстав1 Правил прийому до Державний заклад вищо! осв1ти "Ун1верситет 

менеджменту о с в е т и " у 2021 рощ та р1шення приймально'1 KOMicii вщ «20» жовтня 
2021 року, протокол№71,

НАКАЗУЮ:

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

Додаток: на 4 арк.

Микола КИРИЧЕНКО
(Власне 1м’я ПР13ВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мастерства о свети  

i науки Украши 
13 квйгня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Национальна академия педагогтчних наук Укра'ши
Державний заклад вищо! 

освПи "Утверситет 
менеджменту осв!ти''

Додаток до наказу в!д «20» жовтня 2021 року 
№ 01-01/606

011 OcBiTHi, педагопчш науки Державна Мапстр Заочна кошти ф1зичних та/або 
юридичних oci6
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пр1звище 1м’я по батьков1 (за 
наявносп)

номер, серья, дата видач1 та 
тип документа про освптпй 
(осв1тньо-квал1ф1кац1йний) 

р1вепь/ступ1нь, на основ! 
якого в1дбувасгься вступ

р!к та номери 
сертиф1капв 
зовн1шнього 
незалежного 
оц1нювання/ 

единого 1 
вступного 

ici гиту/ единого 
фахового 
вступного 

випробування

назва спец!ал1зац1й, 
осв1тн1х програм в 

межах спещальносп

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 10288529 880190 Бщний Biicrop Володимирович 47830570 КВ 05.05.2015 
Диплом мапстра

Педагопка вищо1 

школи
175,000

2 10288684 880190 Тванчук Bipa Свстафивна 053113 М17 05.05.2017 
Диплом мапстра

Педагопка вищо1 

школи
177,500

1



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Млшстерства освгги 
i науки Укра'ши 
13 квНня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Нацюнальна академм педагопчних наук Укра'ши
Державний заклад вищо! 

осв1ти "Ушверситет 
менеджменту освети"

Додаток до наказу вщ«20» жовтня 2021 року 
№ 01-01/606

011 Освпш, педагопчш науки Державна Мапстр Заочна кошти ф1зичних та/або 
юридичних oci6

И/И 5Х
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пр1звшце 'т'я по батьков! (за 
наявносп)

номер, cepia, дата видач1 та 
тип документа про освггшй 
(осв1тньо-квал1ф1кацшний) 

р1вень/ступшь, на основ! 
якого в1дбуваеться вступ

pibc та номери 
сертификате 
зовшшнього 
незалежного 
ощнювання/ 

единого ' 
вступного 

[опт у/ единого 
фахового 
вступного 

випробування

назва спещашзацш, 
o c e iT H ix  програм в 

межах спещалыюсп

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 10287924 880192 Паскуд Анна Данил1вна 47324296 КС 30.06.2014 
Диплом спещалюта

Християнська
педагопка

177,500

2



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Нацюнальна академ1я педагопчних наук Украши
Державний заклад вищо! 

освгги "Унтереитет 
менеджменту осв1ти"

Додаток до наказу вщ«20» жовтня2021 року 
№ 01-01/606

016 Спешальна освДа Державна Maricip Заочна копгги ф1зичних та/або 
юридичних oci6
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пр1звище 1м'я по батьков1 (за 
наявност1)

номер, сер1я, дата в  и дач i та 
тип документа про освДнш 
(освДньо-квал1ф1кацшний) 

р1вень/стушнь, на o c h o b i  

якого вщбуваеться вступ

рис та номери 
сертиф1кат1в 
зовншнього 
незалежного 
оц1нювання/ 

единого 1 
вступ но го 

i с питу/ единого 
фахового 
вступ но го 

випробування

назва спец1ал1зац1й, 
o c e iT H ix  програм в  

межах спещальносп

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 10288598 904804 Гаврильцова Марина Володимир1вна 32578647 ТМ 30.06.2007 
Диплом cnenianicra

Спещальна оевпа 
(за нозолопями)

170,000

2 10289487 904804 Кол1сник Олена Сергпвна 36734841 ХЕ 24.06.2009 
Диплом спещалюта

Спещальна освДа 
(за нозолопями)

180,000

3 10288545 904804 Цап 1рина Степашвна 049612 С16 30.06.2016 
Диплом cneuianicTa

Спещальна оевпа 
(за нозолопями)

175,000

з



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Млшстерства о с в е т и  

i науки Украши 
13 квНня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Нацюнальна академ1я педагопчних наук Украши
Державний заклад вищо! 

осв1ти "Ун1верситет 
менеджменту освети"

Додаток до наказу вщ«20» жовтня 2021 року 
№ 01-01/606

053 Психолопя Державна Мапстр Заочна
кошти ф1зичних та/або 

юридичних oci6
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пр1звище iM*H
по батьков1 (за 

наявност1)

номер, серш, дата в и дач i та 
тип документа про осв1тн1й 
(осштньо-квалДдкашйний) 

р1вень/ступ1нь, на основ! 
якого вщбуваеться вступ

piK та номери 
сертифжаДв 
зовн1шнього 
незалежного 
ощнювання/ 

единого 1 
вступного 

icnmy/ единого 
фахового 
вступного 

випробування

назва спец!ал1зац1й, 
осв1тн1х програм в 

межах спещальност1

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 10288283 870824 Вербовський Irop АндрШович 47441126 ТМ 30.06.2014 
Диплом мапстра

Психо Л013Я 193,500

2 10288281 870824 Новщька Тнеса Васшпвна 47441129 ТМ 30.06.2014 
Диплом мапстра

Психолопя 187,500

4


