
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 №1564

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Відокремлений структурний підрозділ закладу 
вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 
Карпатський фаховий коледж у 2021 році та рішення приймальної комісії від «20» 
серпня 2021 року, протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 2 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 фаховий коледж

Додаток до наказу від «25»  серпня 2021 року 
№ 1564

081 Право Приватна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 9705866 878722
Гряділь Дмитро Михайлович 072908 K21 30.06.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Право 230,000

2 9221211 878722
Данча Едуард Олександрович 059554 K21 30.06.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Право 250,000

3 9220410 878722
Матійко Сергій Іванович 072868 K21 30.06.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Право 210,000

1



4 9255148 878722
Прокопчук Тетяна Андріївна 043456 K21 30.06.2021 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Право 310,000

2


