
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 №212-е

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 3 курсу за спеціальностями за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з додатком.

Додаток: на 4 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 
№ 212-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 10287483 820399
Богдан Тетяна Сергіївна 062472 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0134193; 2019р. 
- 0134193

Право 129,750

2 10287764 820399
Куртєва Аліна Іванівна 108546 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0354672; 2021р. 
- 0354672

Право 128,500

3 10287752 820399
Лозова Валерія Олександрівна 082274 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0167748; 2019р. 
- 0167748

Право 141,500

4 10288149 820399
Матвєєв Едуард Юрійович 17372437 AH 14.12.2001 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Право 154,750

1



5 10288091 820399
Уделіс Святослав Вячеславович 45164935 HP 01.07.2013 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Право 153,750
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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 
№ 212-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 10292926 917303 Ганоцька Світлана Олександрівна 30488243 XA 30.06.2006 
Диплом магістра

Туризм 185,000

2 10292932 917303 Міхо Олена Іванівна 902162 KД 20.06.1997 Диплом 
спеціаліста

Туризм 184,000
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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 
№ 212-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 10287681 840921
Мотицька Катерина Віталіївна 077655 E19 26.06.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0368815; 2021р. 
- 0368815

Туризм 113,750
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