
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 «09» серпня 2019 року №5б/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 «09» серпня 2019 року, протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 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 «09»  серпня 2019 року 
№ 5б/19

193 Геодезія та землеустрій Приватна Бакалавр 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

6452734 Дундєва Вікторія Олегівна 008752 B18 28.02.2018 Диплом 
бакалавра

Геодезія та 
землеустрій

8

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 «09»  серпня 2019 року 
№ 5б/19

223 Медсестринство Приватна Бакалавр 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

6279491 Ліпатнікова Ольга Миколаївна 29569100 CK 22.05.2006 
Диплом бакалавра

медсестринська справа 8

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 «09»  серпня 2019 року 
№ 5б/19

226 Фармація, промислова 
фармація Приватна Бакалавр 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

6271400 Дмитрієва Юлія Григоріївна 32937879 HK 31.01.2007 
Диплом спеціаліста

Фармація, промислова 
фармація

8

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
Приватний вищий навчальний 
заклад "Міжнародний 

класичний університет імені 
Пилипа Орлика"

Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 
№ 5б/19

275 Транспортні 
технології/275.03 на 

автомобільному транспорті
Приватна Бакалавр 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

6292961 Кошкін Артем Костянтинович 192303 B18 29.06.2018 Диплом 
бакалавра

Транспортні технології 8

4


