
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ М іністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Академія праці, соціальних відносин і туризму

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ

 м.київ
(населений пункт)

від «01» листопада 2021 року № 209-с

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Академія праці, соціальних відносин і туризму 

у 2021 році та рішення приймальної комісії від «27» жовтня 2021 року, протокол 
№ 33,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» листопада 2021 року студентами 1 курсу за спеціальностями за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з додатком.

Додаток: на 11 арк.

В.о. ректора Віктор ЛИТВИНЕНКО
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «01»  листопада 2021 
року 
№ 209-с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Приватна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10290762 876741
Арабаджийська Оксана Сергіївна 39739827 CK 12.07.2010 

Диплом спеціаліста
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

174,000

2 10288419 876741
Великохатько Ігор Анатолійович 145149 12ДCK 08.12.2007 

Диплом спеціаліста
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

175,500

3 10287480 876741
Левківська Олена Миколаївна 071427 M19 31.05.2019 

Диплом магістра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

175,000

4 10287928 876741
Моргун Надія Анатоліївна 783977 УB 26.06.1992 Диплом 

спеціаліста
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

177,500

1



5 10287345 876741
Скай Томас Андрійович 048625 M19 28.02.2019 

Диплом магістра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

152,500

6 10286985 876741
Стадницький Ігор Іванович 045315 M20 31.01.2020 

Диплом магістра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

180,500

7 10287841 876741
Стьопін В`ячеслав Олександрович 36783171 HK 01.07.2009 

Диплом спеціаліста
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

182,000

8 10288117 876741
Чеботарь Олексій Дмитрович 10022212 MB 20.04.2006 

Диплом спеціаліста
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

156,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «01»  листопада 2021 
року 
№ 209-с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Приватна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10288046 821336
Вабіщевіч Віталій Павлович 184382 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

184,500

2 10288202 821336
Малік Ігор Сергійович 173896 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

170,000

3 10288042 821336
Сень Данило Анатолійович 184374 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

160,000

4 10288213 821336
Тютєрева Анжела Володимирівна 173894 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

170,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «01»  листопада 2021 
року 
№ 209-с

073 Менеджмент Приватна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10289155 839596 Василенко Вікторія Миколаївна 160267 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0098111

Менеджмент 150,000

2 10287299 839596 Карпічев Владислав Юрійович 176012 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Менеджмент 170,000

3 10290355 839596 Москалюк Аліна Юріївна 174667 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Менеджмент 157,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «01»  листопада 2021 
року 
№ 209-с

073 Менеджмент Приватна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10288893 868931 Дрянова Оксана Олександрівна 39316042 HP 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 155,000

2 10290328 868931 Манжарова Дар`я Данилівна 10588399 AP 30.06.1998 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 165,000

3 10288030 868931 Ящук Емма Юріївна 36627066 HP 26.06.2009 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 166,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «01»  листопада 2021 
року 
№ 209-с

075 Маркетинг Приватна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10288120 870224 Коркач-Залевський
Сергій Вікторович 39730374 BK 30.06.2010 

Диплом магістра
Маркетинг 155,000

2 10288426 870224 Петров Денис Володимирович 25632109 XA 05.07.2004 
Диплом магістра

Маркетинг 190,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «01»  листопада 2021 
року 
№ 209-с

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Приватна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10288033 824889
Перекопський Сергій Вікторович 184363 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

163,500

7



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «01»  листопада 2021 
року 
№ 209-с

081 Право Приватна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10287778 844257 Кліщевський Сергій Станіславович 124066 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Право 152,250

2 10289610 844257 Колос Сергій Уліянович 239225 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

Право 148,000

3 10287706 844257 Тельбізов Лев Ігорович 206075 B21 10.09.2021 
Диплом бакалавра

Право 159,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «01»  листопада 2021 
року 
№ 209-с

081 Право Приватна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10288962 917114 Кочетков Сергій Павлович 25636418 HK 30.06.2004 
Диплом спеціаліста

Право 162,500

2 10288133 917114 Малишев Андрій Сергійович 36946547 TA 30.06.2009 
Диплом спеціаліста

Право 148,500

3 10289974 917114 Михно Петро Григорович 39306795 HP 30.06.2010 
Диплом магістра

Право 161,250

4 10289143 917114 Шереметов Сергій Іванович 13656966 MO 24.06.2011 
Диплом магістра

Право 158,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «01»  листопада 2021 
року 
№ 209-с

231 Соціальна робота Приватна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10289058 877248 Бондаренко Оксана Василівна 29794052 XA 27.06.2006 
Диплом спеціаліста

Соціальна робота 170,500

2 10290340 877248 Гуляєва Людмила Петрівна 21694941 KB 05.06.2003 
Диплом спеціаліста

Соціальна робота 167,500

3 10287900 877248 Ракоча Світлана Ігорівна 17443187 KB 07.02.2002 
Диплом спеціаліста

Соціальна робота 156,500

4 10290351 877248 Скидан Оксана Олександрівна 11674086 HK 30.06.1999 
Диплом спеціаліста

Соціальна робота 173,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування Академія праці, соціальних 
відносин і туризму

Додаток до наказу від «01»  листопада 2021 
року 
№ 209-с

231 Соціальна робота Приватна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10288167 834835 Копцов Олександр Миколайович 47501170 HK 01.07.2014 
Диплом бакалавра

Соціальна робота 132,500

2 10289087 834835 Мисюра Анна Олександрівна 184590 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0130429

Соціальна робота 140,000
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