


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 173-с

073 Менеджмент Приватна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5153809 Акрур Мохамед-Яніс 31010551 29.06.2014 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Інвестиційний 
менеджмент, 
Менеджмент 
туристичної індустрії, 
Соціальний 
менеджмент, 
Управління бізнесом

130

5154658 Бен Хаддаді М`ханд 31016342 26.06.2013 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Інвестиційний 
менеджмент, 
Менеджмент 
туристичної індустрії, 
Соціальний 
менеджмент, 
Управління бізнесом

121

5154650 Гуерруах Абдерахман 31021262 25.07.2017 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Інвестиційний 
менеджмент, 
Менеджмент 
туристичної індустрії, 
Соціальний 
менеджмент, 
Управління бізнесом

124



5140349 Мокдад Сифакс - 1013256 - 29.06.2012 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Інвестиційний 
менеджмент, 
Менеджмент 
туристичної індустрії, 
Соціальний 
менеджмент, 
Управління бізнесом

128

5154634 Шеблі Мулуд - 31007127 - 08.07.2015 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Інвестиційний 
менеджмент, 
Менеджмент 
туристичної індустрії, 
Соціальний 
менеджмент, 
Управління бізнесом

134



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 173-с

073 Менеджмент Приватна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4231774 Крохун Марія Валеріївна 50554898 KB 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0194427 Інвестиційний 
менеджмент, 
Менеджмент 
туристичної індустрії, 
Соціальний 
менеджмент

129,8



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 173-с

073 Менеджмент Приватна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5138837 Рєзниченко Владислав Олександрович 50497975 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0062774 Інвестиційний 
менеджмент, 
Менеджмент 
туристичної індустрії, 
Соціальний 
менеджмент

113,3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 173-с

081 Право Приватна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4794395 Антонова Анна Павлівна 50281645 AH 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0039957 Адміністрування у 
сфері публічних 
відносин, Кримінальна 
юстиція та 
правозахисна 
діяльність, Теорія 
юриспруденції, 
конституційне право і 
процес, Цивільне, 
трудове право

130,8



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 173-с

081 Право Приватна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4511199 Арефій Мирослав Анатолійович 50293897 EP 21.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0079898 Адміністративне, 
фінансове та 
інформаційне право, 
Конституційне та 
муніципальне право, 
Кримінальна юстиція 
та правозахисна 
діяльність, Цивільне та 
трудове право

129,234



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 173-с

081 Право Приватна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3875580 Асланян Маргарита Олегівна 50562753 KB 03.07.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0047951 Адміністрування у 
сфері публічних 
відносин, Кримінальна 
юстиція та 
правозахисна 
діяльність, Теорія 
юриспруденції, 
конституційне право і 
процес, Цивільне, 
трудове право

126,7



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 173-с

081 Право Приватна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4151811 Бондарчук Богдан Вадимович 50390005 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0312049 Адміністрування у 
сфері публічних 
відносин, Кримінальна 
юстиція та 
правозахисна 
діяльність, Теорія 
юриспруденції, 
конституційне право і 
процес, Цивільне, 
трудове право

154,632

4785383 Гузоватий Назар Володимирович 50351345 PB 27.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0230917 Адміністрування у 
сфері публічних 
відносин, Кримінальна 
юстиція та 
правозахисна 
діяльність, Теорія 
юриспруденції, 
конституційне право і 
процес, Цивільне, 
трудове право

142,8



3811778 Колесник Богдан Олександрович 50454104 KB 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0159199 Адміністрування у 
сфері публічних 
відносин, Кримінальна 
юстиція та 
правозахисна 
діяльність, Теорія 
юриспруденції, 
конституційне право і 
процес, Цивільне, 
трудове право

114,6

3783141 Шевченко Ганна Сергіївна 50288840 EP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0145434 Адміністрування у 
сфері публічних 
відносин, Кримінальна 
юстиція та 
правозахисна 
діяльність, Теорія 
юриспруденції, 
конституційне право і 
процес, Цивільне, 
трудове право

128,2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 173-с

081 Право Приватна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4053704 Кільовий Данило Романович 50162506 AP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0164313 Адміністративне, 
фінансове та 
інформаційне право, 
Конституційне та 
муніципальне право, 
Кримінальна юстиція 
та правозахисна 
діяльність, Цивільне та 
трудове право

138



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 173-с

081 Право Приватна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4136972 Лисюченко Оксана Ігорівна 50389583 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0073756 Адміністрування у 
сфері публічних 
відносин, Кримінальна 
юстиція та 
правозахисна 
діяльність, Теорія 
юриспруденції, 
конституційне право і 
процес, Цивільне, 
трудове право

147,492



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 173-с

081 Право Приватна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4901555 Швидкий Максим Русланович 50391629 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0007349 Адміністрування у 
сфері публічних 
відносин, Кримінальна 
юстиція та 
правозахисна 
діяльність, Теорія 
юриспруденції, 
конституційне право і 
процес, Цивільне, 
трудове право

131,6



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 173-с

231 Соціальна робота Приватна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4940589 Лє Чунг Кієн 50560776 KB 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0262753 Менеджмент 
соціальних проектів , 
Соціально-
психологічне 
консультування

112



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 173-с

231 Соціальна робота Приватна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4187482 Маслій Віра Володимирівна 50429322 TA 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0040549 Соціальна реабілітація, 
Соціально-
психологічне 
консультування

164,9



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 173-с

242 Туризм Приватна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3998245 Гриценко Максим Григорійович 50220259 EH 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0036337 Готельно-ресторанна 
справа, Екскурсійна та 
анімаційна діяльність, 
Туристичний бізнес

146,574

4773184 Дармостук Альона Андріївна 50388501 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0128523 Готельно-ресторанна 
справа, Екскурсійна та 
анімаційна діяльність, 
Туристичний бізнес

153,2

5057096 Субот Тетяна Петрівна 49765031 KX 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0168529 Готельно-ресторанна 
справа, Екскурсійна та 
анімаційна діяльність, 
Туристичний бізнес

129,9

4499555 Царук Ангеліна Петрівна 50397197 TM 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0307055 Готельно-ресторанна 
справа, Екскурсійна та 
анімаційна діяльність, 
Туристичний бізнес

135,6



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 173-с

242 Туризм Приватна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4726849 Жигаревич Мирослава Анатоліївна 50009442 BC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0022590 Готельно-ресторанна 
справа, Екскурсійна та 
анімаційна діяльність, 
Туристичний бізнес

147,594



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «13»  серпня 2018 року 
№ 173-с

242 Туризм Приватна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4583860 Захаров Вадим Андрійович 50297352 EP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0048536 Готельно-ресторанна 
справа, Екскурсійна та 
анімаційна діяльність, 
Туристичний бізнес

142,188

3897259 Постоловський Ярослав Станіславович 49484344 EP 24.06.2017 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0264695 Готельно-ресторанна 
справа, Екскурсійна та 
анімаційна діяльність, 
Туристичний бізнес

116




