
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
ЦЕНТРАЛЬНИЙ
(населений пункт)

від «28» липня 2019 року №2б/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 «28» липня 2019 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 6 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 «28»  липня 2019 року 
№ 2б/19

012 Дошкільна освіта Приватна Бакалавр Заочна 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

6051705 Власюк Анастасія Андріївна 50702840 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0306613 Дошкільна освіта 134,138

6475499 Гудима Альбіна Олександрівна 50704143 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0103585 Дошкільна освіта 152,412

6703849 Мітакі Анастасія Романівна 50071783 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0021307 Дошкільна освіта 164,944

6531953 Романюк Юлія Іванівна 50794410 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0063692 Дошкільна освіта 155,036

6452141 Шмадченко Олена Василівна 28985375 MK 24.06.2006 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0091937; 0189077 Дошкільна освіта 117,884
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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 «28»  липня 2019 року 
№ 2б/19

053 Психологія Приватна Бакалавр Заочна 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

5560237 Івакіна Аліна Олексіївна 50699657 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0001350 Загальна психологія 134,16

5570967 Синякова Вікторія Олександрівна 50700575 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0003545 Загальна психологія 144,404
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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 «28»  липня 2019 року 
№ 2б/19

061 Журналістика Приватна Бакалавр Заочна 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

6706996 Гавриленко Данило Сергійович 50829996 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0233181 Журналістика 115,804

5736708 Кузьменко Марія Сергіївна 50891708 XE 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0058735 Журналістика 162,812
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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 «28»  липня 2019 року 
№ 2б/19

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Приватна Бакалавр Заочна 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

5484084 Козулін Володимир Анатолійович 51308763 XM 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0083799 Фінанси і кредит 137,852
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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 «28»  липня 2019 року 
№ 2б/19

123 Комп’ютерна інженерія Приватна Бакалавр Заочна 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

5546227 Киреєв Олександр Владіславович 38458011 EP 30.06.2010 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0119849 Комп'ютерна інженерія 114,92
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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 «28»  липня 2019 року 
№ 2б/19

241 Готельно-ресторанна 
справа Приватна Бакалавр Заочна 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

6158474 Муллаянова Аліна Вікторівна 48047370 XE 31.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0001494 Готельно-ресторанна 
справа

160,576
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