


               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 «30»  вересня 2022 року 
№ 1667-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 11615877 107953
4

Крикун Володимир Михайлович 003372 AB 21.06.1997 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Маркетинг 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 «30»  вересня 2022 року 
№ 1667-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 11576044 107950
8

Амброзяк Олег Володимирович 47913455 BA 30.05.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

2 11511353 107950
8

Андрущенко Оксана Романівна 53544709 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

2



3 11575283 107950
8

Дудяк Володимир Миколайович 52667998 TE 17.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

4 11574859 107950
8

Мартинюк Максим Георгійович 42868868 PH 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

5 11616634 107950
8

Міщенко Сергій Григорович 600895 ЛH 17.06.1993 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

6 11635477 107950
8

Осіпов Олексій Олегович 009714 PP 10.06.1998 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

7 11536879 107950
8

Перець Максим Іванович 53301840 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

8 11536224 107950
8

Порташ Павло Юрійович 53477289 TE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

9 11574878 107950
8

Пресяжнюк Марко Мирославович 38076564 PH 28.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

10 11574916 107950
8

Пресяжнюк Олег Борисович 42868897 PH 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

11 11637828 107950
8

Сірко Володимир Васильович 714697 A 18.06.1992 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

12 11536726 107950
8

Тучапський Олександр Петрович 52667831 TE 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 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 «30»  вересня 2022 року 
№ 1667-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 11637255 103854
3

Єднаковський Тарас Романович 020048 X22 03.07.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

Право 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

Фаховий коледж 
"Освіта" закладу вищої 
освіти "Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна"

Додаток до наказу від «30»  вересня 2022 року 
№ 1667-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 11601308 107954
5

Коннова Крістіна Петрівна 53056090 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інженерія 
програмного 
забезпечення

0,000

2 11563587 107954
5

Міняйло Олександр Олександрович 26566359 BA 25.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інженерія 
програмного 
забезпечення

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 «30»  вересня 2022 року 
№ 1667-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 11637604 107955
6

Жуковський Михайло Олександрович 53097278 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Комп’ютерна 
інженерія

0,000

6


