
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 «25» серпня 2021 року №1570-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 
«20» серпня 2021 року, протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 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 «25»  серпня 2021 року 
№ 1570-С

073 Менеджмент Приватна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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якого відбувається вступ
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фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
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1 10114996 896723
Дишлюк Даша Вячеславівна 059827 K21 30.06.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

2020р. - 
0148204

Організація 
виробництва

337,500

2 9763213 896723 Ілюшик Надія Василівна 424110 - 20.07.1986 Диплом 
кваліфікованого робітника

Організація 
виробництва

339,000

3 8861578 896723
Коцупал Максим Сергійович 068266 K20 26.06.2020 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Організація 
виробництва

296,000

1



4 10231543 896723
Півень Анна Анатоліївна 40971749 KX 24.06.2011 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Організація 
виробництва

332,000

5 9759482 896723 Храновська Ольга Олександрівна 020255 ДB 25.06.1999 Диплом 
кваліфікованого робітника

Організація 
виробництва

303,000

6 9202211 896723
Яценко Владислав Вікторович 067098 K21 30.06.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Організація 
виробництва

292,000

2


