
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Заклад  вищої  освіти  «Відкритий  міжнародний  університет  розвитку  людини 

(найменування закладу освіти)

 «Україна» 

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «14» вересня 2021 року №1892-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ закладу 
вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 
Васильківський фаховий коледж у 2021 році та рішення приймальної комісії від 
«10» вересня 2021 року, протокол №21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2021 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Президент Петро ТАЛАНЧУК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Відокремлений структурний 
підрозділ закладу вищої 
освіти "Відкритий 

міжнародний університет 
розвитку людини "Україна" 
Васильківський фаховий 

коледж

Додаток до наказу від «14»  вересня 2021 року 
№ 1892-С

073 Менеджмент Приватна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10250936 819100
Бойко Олександр Анатолійович 34098825 EP 30.06.2008 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Організація 
виробництва

316,000

2 10255442 819100
Бойко Олександр Олександрович 067026 K21 30.06.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Організація 
виробництва

333,000

3 10250888 819100
Цибенко Вадим Сергійович 067113 K21 30.06.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Організація 
виробництва

314,000
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Відокремлений структурний 
підрозділ закладу вищої 
освіти "Відкритий 

міжнародний університет 
розвитку людини "Україна" 
Васильківський фаховий 

коледж

Додаток до наказу від «14»  вересня 2021 року 
№ 1892-С

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Приватна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10255448 902800

Нежуренко Владислав Олександрович 025097 K18 23.03.2018 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Обслуговування 
комп'ютеризованих 
інтегрованих та 
робото - технічних 
систем

272,000

2 10261358 902800

Шагін Валентин Володимирович 067033 K21 30.06.2021 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Обслуговування 
комп'ютеризованих 
інтегрованих та 
робото - технічних 
систем

338,000
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