
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 №01-01/428

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 «01» грудня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти За спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.

Додаток: на 6 арк.

Ректор



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 
№01-01/428

011 Освітні, педагогічні науки 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/ 

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 11566848 969023 Пустовит Анна Володимирівна 085642 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Педагогіка 
вищої школи

0,000

1



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 
№ 01-01/428

011 Освітні, педагогічні науки 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/ 

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 11634545 980495 Сандул Оксана Георгіївна 32934622 СК 05.07.2007 
Диплом спеціаліста

Педагогіка 
вищої школи

0,000

2



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 
№01-01/428

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/ 

національного 
мультипредметнош 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 11623451 978720 Косовець Наталія Олександрівна 35408673 КВ 31.10.2008 
Диплом магістра

Психологія 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 
№01-01/428

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/ 

національного 
мультипредметнош 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 11634563 100310
7

Гриіуш Христина Драго шівна 42776666 КХ 27.05.2012 
Диплом спеціаліста

Управління
навчальним
закладом

160,000

2 11634501 100310
7

Даніленко Тарас Леонідович 041421 М22 31.05.2022 
Диплом магістра

Управління
навчальним
закладом

160,000

4



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 
№01-01/428

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/ 

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 11596359 100485
5

Якубець Ольга Валеріївна 170553 В22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р.-0041607 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування 
(за видами 
економічної 
діяльності)

148,500

5



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 
№01-01/428

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/ 

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 11635000 993017
Деркач Артем Олександрович 031854 М21 16.04.2021 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

168,000

2 11634487 993017
Мигалейко Сергій Сергійович 018078 М17 31.01.2017 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

172,000

3 11618520 993017
Печура Анна Юріївна 013044 М22 31.01.2022 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

180,000

б


