
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 №211 -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 2 курсу за спеціальностями за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з додатком.

Додаток: на 11 арк.

В.о. ректора А 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 
№ 211-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 10288186 821338
Анишинець Роман Миколайович 46441311 PB 30.06.2014 

Диплом бакалавра
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

175,000

2 10290327 821338
Тученко Ольга Миколаївна 47410879 KB 26.06.2014 

Диплом спеціаліста
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

165,000
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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 
№ 211-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 10290345 821337
Савосік Марія Олександрівна 135469 E20 07.07.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

147,500
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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 
№ 211-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 10287767 821322 Блажко Олексія Олексіївна 129535 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Менеджмент 180,000
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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 
№ 211-с

075 Маркетинг 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 10288116 832892

Остапець Олександра Олександрівна 52009111 KX 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Маркетинг 168,000
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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 
№ 211-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 10288573 834086
Голованова Дарія Вікторівна 095348 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0174191; 2021р. 
- 0322329

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

147,500
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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 
№ 211-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 10289173 878326 Білявський Володимир Леонідович 25841890 KB 21.07.2004 
Диплом спеціаліста

Право 155,000

2 10287201 878326 Воробей Олександра Володимирівна 004910 ЛM 23.06.1994 
Диплом спеціаліста

Право 161,000

3 10287488 878326 Глушков Віталій Васильович 161468 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Право 163,000

4 10290339 878326 Гуляєва Людмила Петрівна 21694941 KB 05.06.2003 
Диплом спеціаліста

Право 180,000

5 10288514 878326 Носик Олена Дмитрівна 32718778 XA 09.07.2007 
Диплом магістра

Право 150,000

6 10287690 878326 Овчіннікова Наталія Петрівна 28884496 XE 30.06.2006 
Диплом спеціаліста

Право 148,000

6



7 10287948 878326
Олійник Ігор Вікторович 060894 A 27.06.1991 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Право 161,000

8 10288115 878326

Почапська Анастасія Володимирівна 51765125 EP 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Право 155,000

9 10289353 878326 Шереметов Сергій Іванович 13656966 MO 24.06.2011 
Диплом магістра

Право 160,000
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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 
№ 211-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 10288909 818904
Лафа Юрій Олександрович 17336500 TA 17.11.2001 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Право 152,750

2 10288923 818904
Соколова Надія Вікторівна 25969734 BK 02.03.2005 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Право 162,000

3 10287797 818904
Янколова Ганна Геннадіївна 095565 E17 30.06.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Право 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 
№ 211-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 10290118 837251
Марухнич Людмила Володимирівна 14370824 HP 27.04.2001 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Соціальна робота 145,750

2 10290124 837251
Щербань Ніна Миколаївна 41359494 HP 30.06.2011 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Соціальна робота 142,500
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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 
№ 211-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 10289104 832299
Муха Емілія Вячеславівна 652081 ЗT-I 01.03.1985 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Туризм 142,000
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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 
№ 211-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 10289217 842533 Орбу Дана Миколаївна 050586 C16 30.06.2016 
Диплом спеціаліста

Туризм 170,000
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