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

Форма № Н-1.03.1
Коледж Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
МИКОЛАЇВ
(населений пункт)

від «10» серпня 2018 року №3к/18

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Коледж Приватного вищого навчального 
закладу "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика" у 2018 році 
та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2018 року, протокол №3,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 9 арк.

Директор коледжу Навроцький В.А.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



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

Коледж Приватного вищого 
навчального закладу 

"Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 

Орлика"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2018 року 
№ 3к/18

061 Журналістика Приватна Молодший спеціаліст 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

4183834 Бондаренко Інна Вадимівна 50477920 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0308146 419

3830542 Кривцун Данило Олександрович 50022321 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0282874 330

4325051 Нірянова Марія Сергіївна 49318997 MK 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0164103 440



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

Коледж Приватного вищого 
навчального закладу 

"Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 

Орлика"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2018 року 
№ 3к/18

075 Маркетинг Приватна Молодший спеціаліст 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

5016151 Корнієнко Сергій Олександрович 50022364 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0249352 338



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

Коледж Приватного вищого 
навчального закладу 

"Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 

Орлика"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2018 року 
№ 3к/18

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Приватна Молодший спеціаліст 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

4545857 Іванов Олександр Олександрович 50020791 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0106919 400

4301454 Касьян Вікторія Андріївна 50029240 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0054374 343

5003824 Озтурк Лілія Хамзатівна 48672748 MK 29.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0140012 470



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

Коледж Приватного вищого 
навчального закладу 

"Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 

Орлика"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2018 року 
№ 3к/18

081 Право Приватна Молодший спеціаліст 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

3785157 Сметанюк Євген Сергійович 50095416 XE 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0226130 352



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

Коледж Приватного вищого 
навчального закладу 

"Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 

Орлика"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2018 року 
№ 3к/18

123 Комп’ютерна інженерія Приватна Молодший спеціаліст 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

4167156 Владимиров Ярослав Олександрович 50023763 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0062567 389

4840743 Тукайло Богдан Олександрович 50023758 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0062199 361



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

Коледж Приватного вищого 
навчального закладу 

"Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 

Орлика"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2018 року 
№ 3к/18

193 Геодезія та землеустрій Приватна Молодший спеціаліст 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

3896139 Сабова Карина Віталіївна 50029321 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0238567 441



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

Коледж Приватного вищого 
навчального закладу 

"Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 

Орлика"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2018 року 
№ 3к/18

223 Медсестринство Приватна Молодший спеціаліст 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

5034624 Богач Олександр Олександрович 50077836 KC 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0251309 362

3718204 Косенок Лілія Максимівна 50023886 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0227682 384

4535800 Музика Ілля Сергійович 50021065 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0328708 409

3905891 Устюжаніна Анастасія Євгенівна 50024898 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0323015 424



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

Коледж Приватного вищого 
навчального закладу 

"Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 

Орлика"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2018 року 
№ 3к/18

226 Фармація, промислова 
фармація Приватна Молодший спеціаліст 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

4961714 Заєць Юлія Василівна 50047016 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0206134 448



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

Коледж Приватного вищого 
навчального закладу 

"Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 

Орлика"

Додаток до наказу від «10»  серпня 2018 року 
№ 3к/18

241 Готельно-ресторанна 
справа Приватна Молодший спеціаліст 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

5055310 Крихтіна Альона Сергіївна 50090391 XE 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0327218 362

4909224 Міщенко Дмитро Миколайович 50027909 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0158498 366

4404273 Ричков Владислав Олегович 50086802 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0330755 355


