


Заклад вищої освіти "Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини "Україна"

Магістр Заочна

№
 п

/п

№
 з

ая
в
и

 в
 

Є
Д

Е
Б

О

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

н
к
у

р
сн

и
й

 б
ал

1 Кв'ятковський Роман Володимирович
М15 № 041783 30.06.2015       

Диплом магістра
Харчові технології 260

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 

№ 641-С

181 Харчові технології Приватна
За рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб



Заклад вищої освіти "Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини "Україна"

Магістр Заочна

№
 п

/п

№
 з

ая
в
и

 в
 

Є
Д

Е
Б

О

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
н

к
у
р
сн

и
й

 

б
ал

1 Сидоренко Ігор Миколайович
В20 № 272773  25.12.2020    

Диплом бакалавра
Автомобільний транспорт 246

2 Верболоцький Тихін Олександрович
М21 № 029202  13.03.2021    

Диплом магістра
Автомобільний транспорт 242

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 

№ 641-С

274 Автомобільний транспорт Приватна
За рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб



Заклад вищої освіти "Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини "Україна"

Магістр Заочна

№
 п

/п

№
 з

ая
в
и

 в
 

Є
Д

Е
Б

О

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

н
к
у

р
сн

и
й

 б
ал

1 Ілляшенко Юрій Володимирович
В20 № 070665   30.06.2020      

Диплом бакалавра

№0010111;  

PIN-код: 6970

Комп'ютерна інженерія
256

2 Довгий Віталій Станіславович
КВ № 45711460   30.06.2013      

Диплом спеціаліста

Комп'ютерна інженерія
240

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 

№ 641-С

123 Комп'ютерна інженерія Приватна
За рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб



Заклад вищої освіти "Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини "Україна"

Магістр Заочна

№
 п

/п

№
 з

ая
в
и

 в
 

Є
Д

Е
Б

О

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

н
к
у

р
сн

и
й

 б
ал

1 Артиш Вікторія Іванівна
М15 № 057721   25.12.2015      

Диплом магістра

Інженерія програмного 

забезпечення 256

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 

№ 641-С

121 Інженерія програмного забезпечення Приватна
За рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб



Вищий навчальний заклад 

"Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

"Україна"

Магістр Заочна

№
 п

/п

№
 з

ая
в
и

 в
 

Є
Д

Е
Б

О

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

н
к
у

р
сн

и
й

 б
ал

1 Овдєєнко Тарас Володимирович
В19 № 163522  01.07.2019    

Диплом бакалавра
Менеджмент 305

2 Кітіченко Олена Анатоліївна
РВ № 748905 30.06.1988    

Диплом спеціаліста
Менеджмент 298

3 Шарак Костянтин Васильович
М21 № 028304 01.03.2021    

Диплом магістра
Менеджмент 295

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 

№ 641-С

073 Менеджмент Приватна
За рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб



Заклад вищої освіти "Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини "Україна"

Магістр Заочна

№
 п

/п

№
 з

ая
в
и

 в
 

Є
Д

Е
Б

О

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

н
к
у

р
сн

и
й

 б
ал

1 Матвійків Олександр Васильович
В20 № 261320 07.07.2020    

Диплом бакалавра

Хімічні технології та 

інженерія
264

2 Величко Євген Володимирович
В20 № 261229  07.07.2020  

Диплом бакалавра

Хімічні технології та 

інженерія
242

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 

№ 641-С

161 Хімічні технології та інженерія Приватна
За рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб



Заклад вищої освіти "Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини "Україна"

Магістр Заочна

№
 п

/п

№
 з

ая
в
и

 в
 

Є
Д

Е
Б

О

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

н
к
у

р
сн

и
й

 б
ал

1 Беденко Аліна Володимирівна
МВ №12517559  30.05.2014             

Диплом магістра

Переклад
274

2 Вітик Ольга Любомирівна
ВК № 43500770  05.06.2012    

Диплом магістра

Переклад
262

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 

№ 641-С

035 Філологія Приватна
За рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб



Заклад вищої освіти "Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини "Україна"

Магістр Заочна

№
 п

/п

№
 з

ая
в
и

 в
 

Є
Д

Е
Б

О

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

н
к
у

р
сн

и
й

 б
ал

1 Соколов Іван Михайлович
М21 № 028329  01.03.2021    

Диплом магістра
Туризм 272

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 

№ 641-С

242 Туризм Приватна
За рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб



Заклад вищої освіти "Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини "Україна"

Магістр Заочна

№
 п

/п

№
 з

ая
в
и

 в
 

Є
Д

Е
Б

О

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

н
к
у

р
сн

и
й

 б
ал

1 Ландар Катерина Василівна
КВ  № 37748696 15.03.2010        

Диплом спеціаліста

Публічне управління 

та адміністрування

330

2 Яценко Світлана Віталіївна
КВ  № 40762825 23.06.2011       

Диплом спеціаліста

Публічне управління 

та адміністрування

340

3 Стеценко Юлія Михайлівна
ВН  № 17550981 29.06.2002       

Диплом спеціаліста

Публічне управління 

та адміністрування

338

4 Банковська Наталія Володимирівна
КВ  № 35324169 31.07.2008       

Диплом спеціаліста

Публічне управління 

та адміністрування

320

5 Міллер Аріна Юріївна
ЛО  № 007757 30.06.1995       

Диплом спеціаліста

Публічне управління 

та адміністрування

315

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 

№ 641-С

281 Публічне управління та 

адміністрування
Приватна

За рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб



Заклад вищої освіти "Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини "Україна"

Магістр Заочна

№
 п

/п

№
 з

ая
в
и

 в
 

Є
Д

Е
Б

О

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

н
к
у

р
сн

и
й

 б
ал

1 Гордійчук Світлана Володимирівна
ВК № 17074426  25.06.2001  

Диплом магістра
Психологія 340

2 Янушевська Олена Павлівна
РВ № 800072 29.02.1988      

Диплом спеціаліста
Психологія 334

3 Жмудь Владислав Сергійович
М21 № 028103 01.03.2021   

Диплом магістра
Психологія 325

4 Рубан Ірина Олександрівна
М18 № 072154  20.03.2018  

Диплом магістра
Психологія 318

5 Гуменюк Юлія Григорівна
М16 № 037342 30.06.2016  

Диплом магістра
Психологія 315

6 Мурга Роман Романович
М21 № 028209  01.03.2021  

Диплом магістра
Психологія 313

7 Іващенко Марина Вікторівна
КВ № 23637000 26.02.2004  

Диплом спеціаліста
Психологія 305

8 Коваль Юлія Василівна
КВ № 36564484 30.06.2009  

Диплом магістра
Психологія 300

9 Турчина Юлія Вікторівна
КВ № 11320347 23.06.1999  

Диплом спеціаліста
Психологія 298

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 

№ 641-С

053 Психологія Приватна
За рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб



10 Мелащенко Світлана Миколаївна
УВ № 830291 22.06.1991    

Диплом спеціаліста
Психологія 290

11 Савченко Любов Василівна
УВ № 955014  21.06.1991   

Диплом спеціаліста
Психологія 286

12 Супрун Наталія Петрівна
КВ № 26022627 01.03.2005  

Диплом спеціаліста
Психологія 280

13 Швидкий Андрій Васильович
МО № 13601392 21.06.2003  

Диплом спеціаліста
Психологія 276

14 Масюк Наталія Володимирівна
ВК № 35420958 30.06.2008  

Диплом спеціаліста
Психологія 273

15 Лісіцька Ольга Юріївна
МК № 45355289 30.06.2013  

Диплом спеціаліста
Психологія 273

16 Чумаченко Олександр Юрійович
МК № 36786635 30.06.2009  

Диплом магістра
Психологія 273

17 Довгань Олена Валеріївна
МК № 25698476 30.06.2014  

Диплом магістра
Психологія 273

18 Фагіна Ганна Романівна
КП № 407110 25.06.1999     

Диплом спеціаліста
Психологія 273


