


               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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

016 Спеціальна освіта Приватна 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 10934524 973202

Манькова Вікторія Василівна 53354886 KX 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Спеціальна 
освіта

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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

022 Дизайн Приватна 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 10488875 972834

Бурлака Євген Вікторович 53357666 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

2 10504389 972834

Васько Ярослав Сергійович 53113319 EH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

2



3 10498221 972834

Власенко Вікторія Вікторівна 53426369 TE 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

4 11391637 972834

Волуйкевич Володимир Олегович 53425343 TE 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

5 10817948 972834

Гаруля Андрій Вадимович 53208974 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

6 10497430 972834

Греняк Юлія Русланівна 53424593 TE 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

7 10478582 972834

Климчук Валерія Анатоліївна 53085159 TM 09.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

8 10498943 972834

Козловський Назарій Сергійович 53473682 TE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

9 10996041 972834
Мазур Владислав Олексійович 49655019 KB 27.06.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Дизайн 0,000

10 10482986 972834

Мудрий Назар Володимирович 52667248 TE 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

11 10481400 972834

Подолян Дарина Вікторівна 53153635 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

12 10582522 972834

Трофименко Аріна Олександрівна 53337198 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

3



13 10817859 972834

Угольниковс Гліб Дмитрович 53392801 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

14 10508432 972834

Фоменко Артем Сергійович 53425052 TE 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

15 10490248 972834

Чобей Юлія Юріївна 53368485 AK 22.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

16 10489186 972834

Шпак Євгеній Сергійович 53144770 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

17 11089231 972834

Яковенко Анна Олександрівна 53477110 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

18 10483260 972834

Якушева Сніжана Олександрівна 53427347 TE 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

19 10475868 972834

Яськів Ростислав Юрійович 52674167 TE 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн 0,000

4



               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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа Приватна 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 10894957 105403
5

Вовченко Олександр Олександрович 52048140 KX 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

0,000

2 10686377 105403
5

Кузьмін Артем Андрійович 53208966 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

0,000

5



3 10894716 105403
5

Мілаха Олександр Олегович 26236692 KX 26.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

0,000

4 10894593 105403
5

Фролов Олексій Юрійович 52048097 KX 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

035 Філологія/035.041 германські мови 
та літератури (переклад включно), перша 

- англійська
Приватна 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 10780301 103407
0

Лукава Єлизавета Андріївна 53215136 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Філологія 
(Переклад)

148,000

2 10606212 103407
0

Сільницька Римма Олексіївна 53599530 KB 11.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0329611 Філологія 
(Переклад)

145,300

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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

052 Політологія Приватна 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 11089366 105901
0

Гавриш Катерина Євгеніївна 52988317 EP 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0176385 Політологія 134,550

2 11354775 105901
0

Райська Анастасія Вадимівна 53477077 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0054377 Політологія 138,450

8



               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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

053 Психологія Приватна 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 10804433 105092
4

Артемчук Дарія Сергіївна 53062065 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Психологія 127,250

2 10804870 105092
4

Білецька Єлизавета Андріївна 53062073 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Психологія 118,650

9



3 10514800 105092
4

Кривенька Юлія Романівна 52967351 EP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0101047 Психологія 135,400

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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

061 Журналістика Приватна 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 10687299 103390
3

Ткачов Руслан Еммануілович 53060955 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0328781 Журналістика 169,550

11



               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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

071 Облік і оподаткування Приватна 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 11133691 105118
5

Матушевич Світлана Сергіївна 53364289 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0020406 Облік і 
оподаткування

129,900

12



               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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Приватна 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 11090286 109272
6

Рудиця Віктор Володимирович 52525820 CM 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0109529 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

137,333

13



               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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Приватна 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 11168595 104903
8

Шеремет Владислав Сергійович 53210221 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0129249 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

142,550

14



               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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

073 Менеджмент Приватна 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 10544036 105091
0

Пельтек Ілона Вікторівна 52979391 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0132537 Менеджмент 137,800

2 10618194 105091
0

Постоленко Дмитро Олександрович 53482836 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0280566 Менеджмент 137,350

15



               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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

073 Менеджмент Приватна 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 11207533 103392
3

Шкундра Ростислав Олександрович 52988325 EP 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0280978 Менеджмент 164,150

16



               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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

075 Маркетинг Приватна 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 10916475 105103
8

Беззубенко Ілона Володимирівна 53363493 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0034408 Маркетинг 132,050

2 10845376 105103
8

217-8057851 Юрій Володимирович 53331112 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0197292 Маркетинг 146,100

17



               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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

075 Маркетинг Приватна 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 11306309 103396
4

Дерюшев Владислав Сергійович 53106497 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0281013 Маркетинг 169,850

18



               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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

081 Право Приватна 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 10751792 105124
4

Кліпко Влада Вадимівна 53585120 KB 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0325440 Право 146,750

2 10706704 105124
4

Ободовський Кирило Ігорович 50455321 KB 23.06.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0334658 Право 143,200

3 11318958 105124
4

Третяк Степан Валерійович 44357326 TA 01.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0249598 Право 142,150

19



               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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

081 Право Приватна 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 10820305 103398
3

Намуровний Степан Володимирович 53427723 TE 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0203858 Право 142,650
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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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

091 Біологія Приватна 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 10527384 105089
1

Сергійчук Ольга Петрівна 53584490 KB 27.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Біологія 0,000

2 11041272 105089
1

Хіміч Олег Євгенович 332896 П 25.06.1985 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Біологія 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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

121 Інженерія програмного забезпечення Приватна 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 10605190 105064
6

Губарь Георгій Олегович 52642813 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0268346 Інженерія 
програмного 
забезпечення

181,556

2 11255834 105064
6

Мельниченко Олександр Сергійович 53361221 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0108815 Інженерія 
програмного 
забезпечення

142,900

22



3 10770752 105064
6

Прокопенко Владислав Анатолійович 53361307 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0327556 Інженерія 
програмного 
забезпечення

123,800

23



               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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

121 Інженерія програмного забезпечення Приватна 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 11361654 103379
9

Коломієць Данііл Русланович 52631638 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0452161 Інженерія 
програмного 
забезпечення

144,600
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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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

123 Комп’ютерна інженерія Приватна 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 10659615 105103
7

Катрин Богдан Ігорович 51859019 KB 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0464188 Комп’ютерна 
інженерія

137,500

2 10807987 105103
7

Кокіза Роман Вікторович 53208956 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0052160 Комп’ютерна 
інженерія

148,300

25



3 10548939 105103
7

Коломієць Іван Олександрович 53358780 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0001293 Комп’ютерна 
інженерія

141,000

4 10701944 105103
7

Куля Андрій Андрійович 53476945 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0293204 Комп’ютерна 
інженерія

138,300

5 10972311 105103
7

Лаговський Олексій В`ячеславович 53361238 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0107875 Комп’ютерна 
інженерія

134,000

6 10624586 105103
7

Столяренко Микола Миколайович 53477035 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0294628 Комп’ютерна 
інженерія

135,600
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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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

161 Хімічні технології та інженерія Приватна 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 11022171 105128
5

Дацюк Євген Вікторович 52147120 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Хімічні 
технології та 
інженерія

0,000

2 10545661 105128
5

Сиваш Андрій Сергійович 38314437 AP 30.06.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Хімічні 
технології та 
інженерія

0,000

27



               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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

162 Біотехнології та біоінженерія Приватна 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 11356168 105899
6

Хаблов Максим Володимирович 31210978 EH 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Біотехнології та 
біоінженерія

0,000

2 11352599 105899
6

Чернишов Альберт Ігорович 25345227 KB 19.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Біотехнології та 
біоінженерія

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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

181 Харчові технології Приватна 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 10925833 105094
2

Байдик Іван Володимирович 49382681 KB 26.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Харчові 
технології

0,000

2 10477114 105094
2

Дерев`янко Владислав Володимирович 53481678 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000
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3 10516530 105094
2

Дубиковський Валентин Володимирович 52790047 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

4 11260785 105094
2

Ілючок Андрій Богданович 53528952 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

5 10579910 105094
2

Кучеренко Михайло Сергійович 53529036 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

6 11384478 105094
2

Литвин Ярослав Віталійович 53064257 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

7 11386947 105094
2

Ринк Олександр Вікторович 34602524 KB 20.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Харчові 
технології

0,000

8 10474081 105094
2

Скуратівський Олексій Андрійович 53529023 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

0,000

9 10581171 105094
2

Урядов Андрій В`ячеславович 53529105 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Харчові 
технології

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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

226 Фармація, промислова фармація Приватна 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 10787723 104984
4

Вінс Даніїл Валентинович 53332524 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0126910 Фармація, 
промислова 
фармація

131,850
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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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

227 Фізична терапія, ерготерапія Приватна 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 10826675 104913
4

Вожжов Артем Едуардович 53055167 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фізична терапія, 
ерготерапія

121,750

2 10869190 104913
4

Карпенко Дарина Анатоліївна 53104790 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0304555 Фізична терапія, 
ерготерапія

139,050

32



3 11290065 104913
4

Крижановський Захар Леонідович 51863880 KB 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0312947 Фізична терапія, 
ерготерапія

125,600

4 11088644 104913
4

Привалов Євгеній Євгенович 53501243 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0457172 Фізична терапія, 
ерготерапія

155,350
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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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

231 Соціальна робота Приватна 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 11225169 105070
2

Блажівський Іван Володимирович 42919817 BK 25.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Соціальна 
робота

0,000

2 10905585 105070
2

Вок Василь Іванович 49681944 AK 25.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Соціальна 
робота

0,000

3 11210985 105070
2

Гавриш Дмитро Володимирович 39472408 AK 01.07.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Соціальна 
робота

0,000

34



4 10864159 105070
2

Гайда Роман Володимирович 34556394 AK 27.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Соціальна 
робота

0,000

5 10865102 105070
2

Гриценко Костянтин Сергійович 50567432 AK 01.07.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Соціальна 
робота

0,000

6 10864796 105070
2

Дан Богдан Васильович 46451339 AK 27.06.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Соціальна 
робота

0,000

7 10865927 105070
2

Дан Василь Васильович 48774903 AK 28.05.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Соціальна 
робота

0,000

8 10881335 105070
2

Кочіш Михайло Юрійович 51784328 AK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Соціальна 
робота

0,000

9 10881158 105070
2

Олексик Ігор Васильович 33718084 AK 21.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Соціальна 
робота

0,000

10 10941856 105070
2

Орос Юрій Юрійович 53225358 AK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Соціальна 
робота

0,000

11 10905984 105070
2

Свереняк Андрій Тарасович 52066747 AK 02.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Соціальна 
робота

0,000

12 11211793 105070
2

Талабірчук Йосип Йосипович 42200829 AK 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Соціальна 
робота

0,000

35



               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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

241 Готельно-ресторанна справа Приватна 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 10862558 103395
9

Руденко Наталія Іванівна 53265169 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0028270 Готельно - 
ресторанна 
справа

162,500
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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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

241 Готельно-ресторанна справа Приватна 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 10573298 105899
4

Тютюнник Ангеліна Анатоліївна 53362297 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0133694 Готельно - 
ресторанна 
справа

136,800
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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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

242 Туризм Приватна 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 10777457 105081
2

Везнюк Вікторія Юріївна 53095800 TM 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0212724 Туризм 135,600

2 11079920 105081
2

Крюкова Катерина Олександрівна 53361895 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0030257 Туризм 146,200

38



3 11355266 105081
2

Лукша Катерина Сергіївна 53336742 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0097815 Туризм 135,200

4 10820732 105081
2

Мошківський Костянтин Вікторович 53186327 BH 07.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0240210 Туризм 131,500

5 11079494 105081
2

Петренко Віра Олександрівна 53361896 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0030112 Туризм 148,000
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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

Заклад вищої освіти 
«Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини «Україна»

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 1381-С

274 Автомобільний транспорт Приватна 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 10803484 104913
6

Аліханов Рустам Різванович 53064223 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

2 10930955 104913
6

Баб`як Віталій Леонідович 51790481 TE 29.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

40



3 10931885 104913
6

Баришев Євгеній Львович 53481675 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

4 11264989 104913
6

Бицюра Микола Миколайович 53481444 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

5 10793821 104913
6

Величко Владислав Русланович 53064193 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

6 11290312 104913
6

Голєндзовський Олексій Віталійович 53480810 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

7 10716477 104913
6

Градінар Олег Олегович 52737496 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

8 11264188 104913
6

Зарудній Віталій Олександрович 53481168 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

9 11365748 104913
6

Карпинський Нікіта Дмитрович 53390521 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

10 10517150 104913
6

Кириченко Владислав Андрійович 53480809 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

11 10482180 104913
6

Луцик Іван Євгенович 53481341 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

41



12 11035530 104913
6

Москаленко Роман Русланович 51238460 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

13 11369568 104913
6

Плювак Юрій Вікторович 53064224 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

14 10505514 104913
6

Попруга Олександра Василівна 52803080 KB 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

15 10508751 104913
6

Поцілуйко Владислав Анатолійович 53482684 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

16 11133089 104913
6

Хохотва Микола Миколайович 003216 AB 21.06.1997 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автомобільний 
транспорт

0,000

17 10697528 104913
6

Шкурко Юрій Володимирович 53064270 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000

18 10864616 104913
6

Штепка Євген Ігорович 52061205 KB 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

0,000
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