
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 «22» серпня 2019 року №3к/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 «22» серпня 2019 року, протокол №18,

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 7 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 «22»  серпня 2019 року 
№ 3к/19

061 Журналістика Приватна Молодший спеціаліст 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

6774532 Тітоян Світлана Левонівна 50065595 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0311473 Молодший редактор, 
коректор

398

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 «22»  серпня 2019 року 
№ 3к/19

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Приватна Молодший спеціаліст 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

6797936 Скакун Олексій Вікторович 51352265 CK 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0204546 Фінанси і кредит 377
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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 «22»  серпня 2019 року 
№ 3к/19

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Приватна Молодший спеціаліст 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

6802016 Ткач Станіслав Володимирович 47998303 CK 31.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0356599 Комерційна діяльність 
та логістика

410
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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 «22»  серпня 2019 року 
№ 3к/19

081 Право Приватна Молодший спеціаліст 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

6695273 Багненко Єлізавета Русланівна 50703817 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0254013 Право 482
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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 «22»  серпня 2019 року 
№ 3к/19

193 Геодезія та землеустрій Приватна Молодший спеціаліст 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

6226363 Хрупчик Олена Петрівна 50702876 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0123681 Землевпорядкування 374
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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 «22»  серпня 2019 року 
№ 3к/19

226 Фармація, промислова 
фармація Приватна Молодший спеціаліст 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

6797737 Мокану Юлія Євгеніївна 50702716 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0246941 Фармація, промислова 
фармация

414

5575265 Сігаєва Елеонора Ігорівна 50893286 XE 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0000975 Фармація, промислова 
фармация

405

6710132 Федорова Анна Володимирівна 50812172 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0169802 Фармація, промислова 
фармация

412

6778503 Шаптефрац Каріна Сергіївна 50704523 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0147296 Фармація, промислова 
фармация

344
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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 «22»  серпня 2019 року 
№ 3к/19

241 Готельно-ресторанна 
справа Приватна Молодший спеціаліст 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

6799979 Міхова Тетяна Геннадіївна 50831635 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0219139 Готельна і ресторанна 
справа

399

7


