
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"______

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
____ м.київ

(населений пункт)

від «28» вересня 2022 року №01-01/427

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Державний заклад вищої освіти "Університет 

менеджменту освіти" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «28» вересня 
2022 року, протокол№11,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.

Додаток: на 5 арк.

КИРИЧЕНКО
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

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 «28» вересня 2022 року 
№01-01/427

053 Психологія Державна Магістр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11632067 999843 Кудря Дар'я Юріївна 39436092 АР 24.06.2010 
Диплом спеціаліста

Психологія 183,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

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 «28» вересня 2022 року 
№01-01/427

073 Менеджмент Державна Магістр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11573435 107406
6

Іванько Сергій Олександрович 10688493 КВ 01.03.1999 
Диплом спеціаліста

Управління
проектами

175,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

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 «28» вересня 2022 року 
№01-01/427

073 Менеджмент Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п

/п

№
 з

ая
ви

 в
 Є

Д
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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11500737 102346
6

Ноздрін Олексій Миколайович 35308015 СК 15.07.2008 
Диплом магістра

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування 
(за видами 
економічної 
діяльності)

165,000

з



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

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 «28» вересня 2022 року 
№01-01/427

073 Менеджмент Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п

/п

№
 з

ая
ви

 в
 Є

Д
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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11585398 106500
6

Онищенко Владислав Валентинович 184432 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р.-0019601 Управління
проектами

166,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583

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 «28» вересня 2022 року 
№01-01/427

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п

/п

№
 з

ая
ви

 в
 Є

Д
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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва
спеціалізацій, 

освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11634512 107407
7

Антал Олександр Олександрович 39119052 АК 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Публічне 
управління та 
адміністрування

165,000

2 11634505 107407
7

Антал Юлій Олександрович 007781 С17 08.02.2017 
Диплом спеціаліста

Публічне 
управління та 
адміністрування

167,000

3 11624230 107407
7

Чорній Володимир Ярославович 36842524 ВА 01.07.2009 
Диплом спеціаліста

Публічне 
управління та 
адміністрування

174,000

5


