
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 «05» серпня 2019 року №1м/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 «05» серпня 2019 року, протокол №1,

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 3 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 «05»  серпня 2019 року 
№ 1м/19

123 Комп’ютерна інженерія Приватна Магістр 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

5585757 Марков Микола Іванович 107576 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Комп’ютерна 
інженерія

235

1



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 «05»  серпня 2019 року 
№ 1м/19

227 Фізична терапія, 
ерготерапія Приватна Магістр 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

5318364 Кравцова Поліна Олегівна 129414 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Фізична терапія, 
ерготерапія

294

5321810 Ларін Сергій Ігорович 114523 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Фізична терапія, 
ерготерапія

287

2



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 «05»  серпня 2019 року 
№ 1м/19

241 Готельно-ресторанна 
справа Приватна Магістр 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

6753075 Бовжученко Тимур Вікторович 094330 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Готельно - ресторанна 
справа

337

3


