
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 «25» серпня 2021 року №1627

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 «20» серпня 2021 року, протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 3 курсу денної 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 «25»  серпня 2021 року 
№ 1627

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9253181 841800
Пойдинець Олександр Юрійович 084904 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0214158; 2020р. 
- 0214158

Облік і 
оподаткування

132,500

1



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 «25»  серпня 2021 року 
№ 1627

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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9261528 873707
Долинський Максим Сергійович 100972 E21 07.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0060628; 2020р. 
- 0060628

Менеджмент 143,500

2


