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

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

(найменування закладу освіти)

Н А К А З

 м.київ
(населений пункт)

від «01» листопада 2021 року №210-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 8 арк.

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



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 
№ 210-с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Приватна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10289083 852680
Акулін Олексій Ігорович 48741613 KX 28.05.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

148,900

2 10289192 852680
Чміль Михайло Данилович 601604 ЛE 12.06.1993 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

144,000
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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 
№ 210-с

073 Менеджмент Приватна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10287770 862964
Сердюкова Валерія Романівна 2020-21 20.05.2021 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 151,400

2 10289350 862964

Смик Микита Олексійович 50490164 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0230457; 2018р. 
- 0230457; 
2018р. - 
0230457

Менеджмент 127,400

3 10287130 862964

Усок Дар`я Андріївна 52601238 KB 08.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0066657; 2021р. 
- 0066657; 
2021р. - 
0066657

Менеджмент 122,100
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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 
№ 210-с

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Приватна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10288026 854951
Карлик Анастасія Василівна 43067996 HP 25.05.2012 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

155,600

3



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 
№ 210-с

081 Право Приватна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10291202 824892

Богомолов Іван Артурович 52767500 KB 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0322461; 2021р. 
- 0322461; 
2021р. - 
0322461

Право 152,400

2 10291201 824892

Студзінський Кирило Максимович 52729902 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0127935; 2021р. 
- 0127935; 
2021р. - 
0127935

Право 143,000

4



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 
№ 210-с

081 Право Приватна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10288095 869195
Виноградова Наталія Миколаївна 30926761 TM 27.06.2007 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Право 150,400

2 10288504 869195
Ільїнець Олег Леонідович 013059 OПAB 19.06.1997 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Право 160,900

3 10287779 869195

Павлов Владислав Олександрович 52451809 CK 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Право 161,000

4 10289189 869195
Чміль Михайло Данилович 601604 ЛE 12.06.1993 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Право 158,800
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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 
№ 210-с

231 Соціальна робота Приватна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10287038 858215

Гаврилюк Катерина Олександрівна 51337980 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0020045; 2019р. 
- 0020045; 
2021р. - 
0218465

Соціальна робота 129,300

2 10287370 858215

Рибак Карина Вікторівна 52677103 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0152461; 2021р. 
- 0152461; 
2021р. - 
0152461

Соціальна робота 118,400
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3 10287119 858215

Санченко Стефанія Андріївна 52679898 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0340551; 2021р. 
- 0340551; 
2021р. - 
0340551

Соціальна робота 128,000
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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 
№ 210-с

242 Туризм Приватна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10288002 877221

Поваляєв Артем Олегович 51259692 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0264475; 2019р. 
- 0264475; 
2019р. - 
0264475

Туризм 134,820
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