


Фаховий коледж "Освіта" 

Закладу вищої освіти "Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини "Україна"

Фаховий молодший бакалавр Заочна
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номер, серія, дата видачі та тип 

документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень/ступінь, 

на основі якого відбувається 

вступ

номери 

сертифікатів 

ЗНО

назва спеціалізацій, 

освітніх програм, 

нозологій, мов, 

музичних інструментів 

тощо в межах 

спеціальності к
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й
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1 Поснов Дмитро Ігорович

КХ № 43127475  25.05.2012 

Диплом кваліфікованого 

робітника                

Маркетинг 220

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освітиФорма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Додаток до наказу від «31» березня 2021 року 

№ 636-С

075 Маркетинг Приватна
За рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб



Фаховий коледж "Освіта" 

Закладу вищої освіти "Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини "Україна"

Фаховий молодший бакалавр Заочна

№
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/п
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прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 

документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень/ступінь, 

на основі якого відбувається 

вступ

номери 

сертифікатів 

ЗНО

назва спеціалізацій, 

освітніх програм, 

нозологій, мов, 

музичних інструментів 

тощо в межах 

спеціальності к
о
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1 Рожаловець Анастасія Миколаївна

КВ № 32071036  27.06.2007    

Атестат про повну загальну 

середню освіту

Харчові технології 240

2 Циганенко Микола            Володимирович

ЕР № 50290194  23.06.2018    

Атестат про повну загальну 

середню освіту

Харчові технології 236

3 Пасічник Юлія Олександрівна

КВ № 37040182  24.06.2009    

Атестат про повну загальну 

середню освіту

Харчові технології 231

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освітиФорма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Додаток до наказу від «31» березня 2021 року 

№ 636-С

181 Харчові технології Приватна
За рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб



Фаховий коледж "Освіта" 

Закладу вищої освіти "Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини "Україна"

Фаховий молодший бакалавр Заочна
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прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 

документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень/ступінь, 

на основі якого відбувається 

вступ

номери 

сертифікатів 

ЗНО

назва спеціалізацій, 

освітніх програм, 

нозологій, мов, 

музичних інструментів 

тощо в межах 

спеціальності к
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1 Власенко Олександр Михайлович

К20 № 017049  20.02.2020   

Диплом кваліфікованого 

робітника

Право 275

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освітиФорма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Додаток до наказу від «31» березня 2021 року 

№ 636-С

081 Право Приватна
За рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб



Фаховий коледж "Освіта" 

Закладу вищої освіти "Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини "Україна"

Фаховий молодший бакалавр Заочна

№
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/п

№
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прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 

документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень/ступінь, 

на основі якого відбувається 

вступ

номери 

сертифікатів 

ЗНО

назва спеціалізацій, 

освітніх програм, 

нозологій, мов, 

музичних інструментів 

тощо в межах 

спеціальності к
о
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у

р
сн

и
й

 б
ал

1  Салій Аліна Сергіївна

КВ № 46356902  31.05.2014    

Атестат про повну загальну 

середню освіту

Соціальна робота 226

2  Зарановська Ірина Сергіївна

КВ № 21364687  14.02.2003    

Диплом кваліфікованого 

робітника

Соціальна робота 216

3  Тромса Юлія Григорівна

КХ № 31542295  25.06.2007    

Диплом кваліфікованого 

робітника

Соціальна робота 211

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освітиФорма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Додаток до наказу від «31» березня 2021 року 

№ 636-С

231 Соціальна робота Приватна
За рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб


