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

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 «16» серпня 2019 року №2к/19

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Коледж Приватного вищого навчального 
закладу "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика" у 2019 році та 
рішення приймальної комісії від «16» серпня 2019 року, протокол №17,

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 6 арк.

Директор коледжу Навроцький В.А.
(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

Коледж Приватного вищого 
навчального закладу 

"Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 

Орлика"

Додаток до наказу від «16»  серпня 2019 року 
№ 2к/19

061 Журналістика Приватна Молодший спеціаліст 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

5362368 Цибік Анастасія Сергіївна 50796442 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0287728 Молодший редактор, 
коректор

444

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

Коледж Приватного вищого 
навчального закладу 

"Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 

Орлика"

Додаток до наказу від «16»  серпня 2019 року 
№ 2к/19

075 Маркетинг Приватна Молодший спеціаліст 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

6640764 Кононенко Матвій Сергійович 50849967 XE 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0087993 Комерційна діяльність 355
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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

Коледж Приватного вищого 
навчального закладу 

"Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 

Орлика"

Додаток до наказу від «16»  серпня 2019 року 
№ 2к/19

081 Право Приватна Молодший спеціаліст 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

5526401 Завадська Катерина Володимирівна 50700931 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0117028 Право 390

6678145 Колесниченко Юрій Юрійович 50700897 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0087946 Право 362
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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

Коледж Приватного вищого 
навчального закладу 

"Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 

Орлика"

Додаток до наказу від «16»  серпня 2019 року 
№ 2к/19

223 Медсестринство Приватна Молодший спеціаліст 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

6020866 Полторак Анна Віталіївна 50703252 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0326037 Медицина 387
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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

Коледж Приватного вищого 
навчального закладу 

"Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 

Орлика"

Додаток до наказу від «16»  серпня 2019 року 
№ 2к/19

226 Фармація, промислова 
фармація Приватна Молодший спеціаліст 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

5400150 Лавриненко Анна Романівна 50700541 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0077802 Фармація, промислова 
фармация

444

5616790 Усатюк Діана Юріївна 50702085 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0122897 Фармація, промислова 
фармация

372
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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

Коледж Приватного вищого 
навчального закладу 

"Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 

Орлика"

Додаток до наказу від «16»  серпня 2019 року 
№ 2к/19

241 Готельно-ресторанна 
справа Приватна Молодший спеціаліст 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

6180881 Бардан Дмитро Олегович 50700477 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0306551 Готельна і ресторанна 
справа

385

5369067 Дремлюга Валерія Олегівна 50702079 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0002153 Готельна і ресторанна 
справа

426

5430650 Паутова Крістіна Валентинівна 50700047 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0163309 Готельна і ресторанна 
справа

334

6


