
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Заклад  вищої  освіти  «Відкритий  міжнародний  університет  розвитку  людини 

(найменування закладу освіти)

 «Україна» 

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «14» вересня 2021 року №1862-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ закладу 
вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 
Карпатський інститут підприємництва у 2021 році та рішення приймальної комісії 
від «10» вересня 2021 року, протокол №21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2021 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Президент Петро ТАЛАНЧУК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Відокремлений структурний 
підрозділ закладу вищої 
освіти "Відкритий 

міжнародний університет 
розвитку людини "Україна" 
Карпатський інститут 
підприємництва

Додаток до наказу від «14»  вересня 2021 року 
№ 1862-с

231 Соціальна робота Приватна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 10258142 901833
Буковецька Маріанна Костянтинівна 101800 E17 03.07.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0315181; 2021р. 
- 0315181

Соціальна робота 120,500

2 10252489 901833
Кондраш Іннеса Іванівна 111292 E21 13.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0303808; 2020р. 
- 0303808

Соціальна робота 121,000

3 10261062 901833
Поп Олеся Степанівна 32628722 AK 04.07.2007 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Соціальна робота 123,000

1



4 10254130 901833
Роман Іван Іванович 046958 E20 01.07.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Соціальна робота 125,000

2


