


               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 01-01/368

051 Економіка Державна Бакалавр 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 11235298 993018
1395-6296741 Ганна Олексіївна 010908 E22 30.04.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0487338 Управління 
персоналом та 
економіка праці

132,000

2 11464451 993018
Белаш Орина Олександрівна 023149 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0153904 Управління 
персоналом та 
економіка праці

155,500

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 «06»  вересня 2022 року 
№ 01-01/368

073 Менеджмент Державна Бакалавр 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 11229050 100486
1

Кукса Аліна Володимирівна 014503 E22 28.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0200511; 2022р. - 
0332306

Менеджмент 180,000

2 11469792 100486
1

Мринський Михайло Олександрович 009893 E22 28.02.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0011238 Менеджмент 136,500

3 11447407 100486
1

Резнік Юлія Олександрівна 026306 ЗГ 28.06.1994 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0340081 Менеджмент 148,000

2



4 11429365 100486
1

Ярмак Ольга Петрівна 018511 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0021434 Менеджмент 165,500

3


