
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 №4к/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 
№ 4к/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

6080950 Сахаров Єгор Володимирович 075733 K19 15.07.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Право 15

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 
№ 4к/19

123 Комп’ютерна інженерія 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

6738568 Іванов Ігор Олегович 034768 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Комп’ютерна 
інженерія

14

6455823 Кирій Олександр Євгенійович 090203 K19 12.07.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Комп’ютерна 
інженерія

16

6041510 Ремша Артур Сергійович 033317 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Комп’ютерна 
інженерія

13

6076368 Хміль Ярослав Максимович 075750 K19 15.07.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Комп’ютерна 
інженерія

13

6052546 Шкваренко Артем Ігорович 042686 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Комп’ютерна 
інженерія

14

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

Коледж Приватного вищого 
навчального закладу 

"Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 

Орлика"

Додаток до наказу від «16»  серпня 2019 року 
№ 4к/19

193 Геодезія та землеустрій 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

6739269 Флентюк Артем Анатолійович 013313 K19 31.01.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Землевпорядкування 12

3



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 
№ 4к/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

6049178 Горун Наталя Миколаївна 130055 HЦП 14.06.2013 Диплом 
кваліфікованого робітника

Медицина 14

6739232 Крук Марина Олександрівна 003315 ДПBK 29.07.1998 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Медицина 15

6049817 Тарасова Світлана Євгенівна 901153 ГЖ 27.11.2000 Диплом 
кваліфікованого робітника

Медицина 14

6135407 Ткачов Іван Сергійович 075727 K19 15.07.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Медицина 14

4



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 
№ 4к/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

6137329 Карась Ольга Миколаївна 075701 K19 15.07.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Фармація, промислова 
фармация

12

6137211 Чебан Софія В`ячеславівна 075751 K19 15.07.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Фармація, промислова 
фармация

13

5



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 
№ 4к/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

6138071 Попов Андрій Олександрович 056371 K19 27.06.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Готельна і ресторанна 
справа

13

6135690 Сібель Оксана Вікторівна 075731 K19 15.07.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Готельна і ресторанна 
справа

18

6136482 Травіна Марина Денисівна 075699 K19 15.07.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Готельна і ресторанна 
справа

15

6053203 Хайсін Каріна Олегівна 075745 K19 15.07.2019 Диплом 
кваліфікованого робітника

Готельна і ресторанна 
справа

14

6


