
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 «28» серпня 2018 року №5к/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 «28» серпня 2018 року, протокол №5,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 2 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 «28»  серпня 2018 року 
№ 5к/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

5149339 Іванова Анна Миколаївна 45868167 MK 30.09.2013 
Диплом кваліфікованого 
робітника

11

5149442 Радіонова Влада Юріївна 009391 K18 30.01.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

16

5149406 Ременяк Тетяна Сергіївна 009377 K18 30.01.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

13

5149421 Сорока Ірина Валеріївна 009382 K18 30.01.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

15

5149434 Чернега Вікторія Андріївна 036153 K18 13.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

11



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 «28»  серпня 2018 року 
№ 5к/18

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 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

3901300 Домніна Дарія Євгенівна 036162 K18 13.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

13



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 «28»  серпня 2018 року 
№ 5к/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

3582953 Будіш Олександр Іванович 21553096 CK 23.06.2003 
Диплом кваліфікованого 
робітника

11

3638209 Коноваленко Андрій Вікторович 019076 M14 10.07.2014 Диплом 
кваліфікованого робітника

13



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 «28»  серпня 2018 року 
№ 5к/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

3637864 Пахомов Станіслав Вячеславович 029174 M14 10.07.2014 Диплом 
кваліфікованого робітника

12

3643098 Семіволос Валерія В`ячеславівна 016828 K18 19.02.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

14



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 «28»  серпня 2018 року 
№ 5к/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

3641005 Бубнів Денис Вікторович 083756 K15 18.12.2015 Диплом 
кваліфікованого робітника

12

5149523 Головацький Владислав Васильович 085967 K18 30.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

12

3637895 Горшков Денис Юрійович 029170 M14 10.07.2014 Диплом 
кваліфікованого робітника

12

3583081 Данилов Дмитро Олександрович 040470 K18 29.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

13

5149576 Заєць Дмитро Васильович 065248 K18 30.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

13

3751044 Немченко Олександр Сергійович 090715 K18 29.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

13

3638049 Пташенко Андрій Вікторович 029173 M14 10.07.2014 Диплом 
кваліфікованого робітника

10



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 «28»  серпня 2018 року 
№ 5к/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

5149344 Волік Олег Олександрович 085988 K17 30.06.2017 Диплом 
кваліфікованого робітника

14



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 «28»  серпня 2018 року 
№ 5к/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

3605332 Баштова Світлана Олегівна 27639751 MK 27.06.2005 
Диплом кваліфікованого 
робітника

15

5157130 Гінда Світлана Валеріївна 1776 I 10.07.1993 Диплом 
кваліфікованого робітника

11

5149665 Коноваленко Денис Сергійович 42574423 HK 25.05.2012 
Диплом кваліфікованого 
робітника

14

3605186 Слишинська Ольга Василівна 44924275 MK 30.06.2013 
Диплом кваліфікованого 
робітника

12



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 «28»  серпня 2018 року 
№ 5к/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

3638930 Граненко Світлана Анатоліївна 007317 BK 22.06.1998 Диплом 
кваліфікованого робітника

10

5031635 Маслянікова Альона Олегівна 2615 CB 20.10.2014 Диплом 
кваліфікованого робітника

10

3638962 Стешина Наталія Петрівна 21566388 HP 25.05.2003 
Диплом кваліфікованого 
робітника

13



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 «28»  серпня 2018 року 
№ 5к/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

5149566 Боржкова Яніна Олегівна 065553 K18 30.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

14

5149897 Гайко Ірина Анатоліївна 040478 K18 29.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

14

5149505 Ісмаілова Гюзель Асадівна 065132 K18 30.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

13

5149547 Крижановська Яна Анатоліївна 065493 K18 30.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

12

3583458 Тимчук Ірина Володимирівна 066716 K18 29.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

14

5149366 Чеканова Анастасія Олександрівна 066717 K18 29.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

15


