
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 №6б/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 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 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 
№ 6б/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

5828303 Михайлова Ірина Володимирівна 004972 B18 31.01.2018 Диплом 
бакалавра

Загальна психологія 134

5336029 Пушкарьова Наталія Миколаївна 008058 A 05.06.1999 Диплом 
бакалавра

Загальна психологія 136

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 «28»  липня 2019 року 
№ 6б/19

081 Право 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

6287414 Мотошнюк Людмила Юріївна 106977 B19 02.07.2019 Диплом 
бакалавра

Право 7

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 «28»  липня 2019 року 
№ 6б/19

193 Геодезія та землеустрій 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

6664834 Джигота Анна Іванівна 30022202 MK 03.07.2006 
Диплом спеціаліста

Геодезія та 
землеустрій

9

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 «28»  липня 2019 року 
№ 6б/19

226 Фармація, промислова 
фармація 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

6272435 Гаца Олена Миколаївна 25628803 HP 09.04.2004 
Диплом спеціаліста

Фармація, промислова 
фармація

9

5335704 Іноземцева Анастасія Юріївна 2819227 CK 06.06.2001 Диплом 
бакалавра

Фармація, промислова 
фармація

6

6255207 Корсакова Ольга Миколаївна 32982547 CK 29.06.2007 
Диплом спеціаліста

Фармація, промислова 
фармація

8

6256587 Красюк Катерина Євгеніївна 47094330 CK 30.06.2014 
Диплом бакалавра

Фармація, промислова 
фармація

6

6249250 Хомутянська Віта Олександрівна 32513618 AH 30.06.2007 
Диплом спеціаліста

Фармація, промислова 
фармація

7

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
Приватний вищий навчальний 
заклад "Міжнародний 

класичний університет імені 
Пилипа Орлика"

Додаток до наказу від «28»  липня 2019 року 
№ 6б/19

227 Фізична терапія, 
ерготерапія 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

6454525 Позур Наталя Михайлівна 017991 ЛПBC 23.06.1997 
Диплом спеціаліста

227 Фізична терапія, 
ерготерапія

6

6454854 Риндіна Олена Миколаївна 955199 TB 28.06.1995 Диплом 
спеціаліста

227 Фізична терапія, 
ерготерапія

7

5


