


               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Фаховий коледж 
"Освіта" закладу вищої 
освіти "Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 1286-С

061 Журналістика Приватна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10923265 101670
1

Павлюк Ольга Сергіївна 53353636 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Журналістика 0,000

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Фаховий коледж 
"Освіта" закладу вищої 
освіти "Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 1286-С

075 Маркетинг Приватна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10870670 101670
3

Ковальська Софія Андріївна 53284500 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 0,000

2 11039735 101670
3

Павловська Олеся Вікторівна 21841700 XE 20.06.2003 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Маркетинг 0,000

3 11272374 101670
3

Продан Даніела Іванівна 53406677 AK 18.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 0,000

2



4 10798131 101670
3

Рихлінська Анастасія Сергіївна 53191877 BH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Маркетинг 0,000

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Фаховий коледж 
"Освіта" закладу вищої 
освіти "Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 1286-С

081 Право Приватна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10893489 101670
4

Бойко Владислав Васильович 53353626 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

2 10872011 101670
4

Верис Марина Сергіївна 53353665 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

3 11261049 101670
4

Власенко Аліна Петрівна 53308622 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

4



4 11435852 101670
4

Гальченко Олександр Сергійович 53353662 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

5 10939830 101670
4

Гевчук Анастасія Ігорівна 53415916 TE 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

6 10787553 101670
4

Гриб Дар`я Миколаївна 53308806 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

7 11162082 101670
4

Кім Олексій Валеріанович 52552041 KB 03.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

8 11253807 101670
4

Лук`яненко Іван Михайлович 53353994 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

9 11436605 101670
4

Масловський Олексій Володимирович 22469374 EH 21.06.2003 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Право 0,000

10 10957224 101670
4

Мачишин Марія Михайлівна 53479896 TE 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

11 11254469 101670
4

Митнюк Віталіна Олександрівна 53285414 KX 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

12 10947004 101670
4

Редіна Ірина Михайлівна 31001938 MK 27.06.2007 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Право 0,000

13 11080912 101670
4

Рудюк Дмитро Іванович 53277494 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

14 10972043 101670
4

Татаренко Яна Сергіївна 52919420 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

5



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Фаховий коледж 
"Освіта" закладу вищої 
освіти "Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 1286-С

081 Право Приватна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10329799 101096
1

Дудка Аліна Віталіївна 53278602 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Право 0,000

6



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Фаховий коледж 
"Освіта" закладу вищої 
освіти "Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 1286-С

121 Інженерія програмного забезпечення Приватна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10808630 101670
5

Красницький Максим Миколайович 53046481 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

2 10794618 101670
5

Левченко Дмитро Леонідович 403 28.08.2019 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

3 10784878 101670
5

Томілович Едуард Олексійович 53281537 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

7



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Фаховий коледж 
"Освіта" закладу вищої 
освіти "Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 1286-С

123 Комп’ютерна інженерія Приватна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10776949 101670
6

Баханов Ростислав Валерійович 53387263 KB 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп’ютерна 
інженерія

0,000

2 11036062 101670
6

Заворотинський Сергій Сергійович 44827952 HK 12.06.2013 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Комп’ютерна 
інженерія

0,000

3 10787789 101670
6

Назаренко Олександр Андрійович 53072333 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп’ютерна 
інженерія

0,000

8



4 11080414 101670
6

Подолян Назарій Олександрович 53313507 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп’ютерна 
інженерія

0,000

5 10822538 101670
6

Тімченко Олександр Романович 50361353 KB 20.06.2018 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Комп’ютерна 
інженерія

0,000

9



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Фаховий коледж 
"Освіта" закладу вищої 
освіти "Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 1286-С

181 Харчові технології Приватна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10786296 101670
8

Вареник Роман Вадимович 53104335 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

2 10790415 101670
8

Клюшниченко Максим Михайлович 53204374 KB 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

10



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Фаховий коледж 
"Освіта" закладу вищої 
освіти "Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 1286-С

231 Соціальна робота Приватна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10785276 101670
9

Делімарська Юліана Сергіївна 53290827 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Соціальна 
робота

0,000

2 10819271 101670
9

Умудова Ольга Миколаївна 013696 ПE 17.06.1999 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Соціальна 
робота

0,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Фаховий коледж 
"Освіта" закладу вищої 
освіти "Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 1286-С

242 Туризм Приватна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11481956 101671
0

Бакуменко Сніжана Сергіївна 53184564 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Туризм 0,000

2 11481431 101671
0

Лазебник Лоліта Юріївна 53353632 KX 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Туризм 0,000

3 11481298 101671
0

Шокун Наталія Олегівна 53074599 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Туризм 0,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Фаховий коледж 
"Освіта" закладу вищої 
освіти "Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 1286-С

274 Автомобільний транспорт Приватна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11051009 101671
1

Луценко Єгор Олександрович 53047259 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000
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