
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
МИКОЛАЇВ

(населений пункт)

від «09» серпня 2019 року №1б/19

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватний вищий навчальний заклад 
"Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика" у 2019 році та 
рішення приймальної комісії від «09» серпня 2019 року, протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 9 арк.

Ректор Матвієнко Л.П.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватний вищий навчальний 
заклад "Міжнародний 

класичний університет імені 
Пилипа Орлика"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 
№ 1б/19

012 Дошкільна освіта Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6023268 Гуленко Анна Федорівна 50703269 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0229643 Дошкільна освіта 146,231

6135989 Лабута Кирило Сергійович 50702020 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0106367 Дошкільна освіта 180,336

5629309 Ларькін Максим Олександрович 50701938 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0076249 Дошкільна освіта 137,852

5629798 Самохвалов Павло Романович 50701537 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0286742 Дошкільна освіта 130,624
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватний вищий навчальний 
заклад "Міжнародний 

класичний університет імені 
Пилипа Орлика"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 
№ 1б/19

053 Психологія Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6483557 Столярова Дар`я Ігорівна 50866740 XE 22.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0222083 Загальна психологія 139,204

6704534 Тропінін Данило Ігорович 50792860 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0077254 Загальна психологія 135,46
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватний вищий навчальний 
заклад "Міжнародний 

класичний університет імені 
Пилипа Орлика"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 
№ 1б/19

061 Журналістика Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6713674 Дімов Ігор Васильович 49384992 CK 30.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0234552 Журналістика 117,416
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватний вищий навчальний 
заклад "Міжнародний 

класичний університет імені 
Пилипа Орлика"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 
№ 1б/19

081 Право Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6280201 Дімітрієв Кіріл Юрійович 50699541 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0155647 Право 143,52

6282531 Кім Федір Миколайович 50699526 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0155712 Право 137,176

6685195 Козакова Єлизавета Романівна 50023854 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0037930 Право 151,84

6053339 Краснощок Сергій Юрійович 50704651 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0307997 Право 143,052
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватний вищий навчальний 
заклад "Міжнародний 

класичний університет імені 
Пилипа Орлика"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 
№ 1б/19

123 Комп’ютерна інженерія Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5731693 Георгіца Максим Вікторович 50796451 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0288211 Комп'ютерна інженерія 162,552

6393963 Максімов Олексій Олександрович 49323125 MK 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0017250; 0344507 Комп'ютерна інженерія 169,208

6272329 Пашкова Аліна Сергіївна 50024930 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0336218 Комп'ютерна інженерія 123,604

5381913 Цехмайструк Валерій Валерійович 50703014 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0135074 Комп'ютерна інженерія 149,396
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватний вищий навчальний 
заклад "Міжнародний 

класичний університет імені 
Пилипа Орлика"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 
№ 1б/19

223 Медсестринство Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5444502 Грамарчук Олександра Максимівна 50702721 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0246630 медсестринська справа 141,232

6391345 Ладейщикова Марія Юріївна 50699539 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0155766 медсестринська справа 158,548

6348552 Терентьєва Ілона Віталіївна 50704522 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0147112 медсестринська справа 116,74
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватний вищий навчальний 
заклад "Міжнародний 

класичний університет імені 
Пилипа Орлика"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 
№ 1б/19

224 Технології медичної 
діагностики та лікування Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5821709 Шафєєв Владислав Андрійович 50702714 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0247205 Лабораторна 
діагностика

127,816
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватний вищий навчальний 
заклад "Міжнародний 

класичний університет імені 
Пилипа Орлика"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 
№ 1б/19

226 Фармація, промислова 
фармація Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6212943 Бойко Дмитро Сергійович 51088468 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0158837 Фармація, промислова 
фармація

148,141

6699007 Бурлаченко Давид Юрійович 50068461 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0103462 Фармація, промислова 
фармація

146,952
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватний вищий навчальний 
заклад "Міжнародний 

класичний університет імені 
Пилипа Орлика"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 
№ 1б/19

242 Туризм Приватна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5664914 Решетняк Данііл Олександрович 50700454 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0336931 Туризм 126,308
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