
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Приватна установа "Університет "Київська школа економіки"

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «12» серпня 2019 року №18С-19

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна установа "Університет "Київська 
школа економіки" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «12» серпня 2019 
року, протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «04» жовтня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 арк.

В.о. президента Верченко О.П.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватна установа 

"Університет "Київська школа 
економіки"

Додаток до наказу від «12»  серпня 2019 року 
№ 18С-19

073 Менеджмент Приватна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5611916 Скороходова Аліна Вадимівна 185444 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Бізнес-
адміністрування з 
використанням 
штучного інтелекту та 
аналізу даних

319

5792581 Хомин Назар Іванович 179213 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Бізнес-
адміністрування з 
використанням 
штучного інтелекту та 
аналізу даних

380,5

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Приватна установа "Університет "Київська школа економіки"

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «12» серпня 2019 року №21С-19

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна установа "Університет "Київська 
школа економіки" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «12» серпня 2019 
року, протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «04» жовтня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 арк.

В.о. президента Верченко О.П.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватна установа 

"Університет "Київська школа 
економіки"

Додаток до наказу від «12»  серпня 2019 року 
№ 21С-19

073 Менеджмент Приватна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5242043 Засєкіна Рита Олегівна 44009110 KB 28.02.2013 
Диплом спеціаліста

Бізнес-
адміністрування

362,5

5327918 Козлюк Олексій Олексійович 25927814 KB 28.02.2005 
Диплом спеціаліста

Бізнес-
адміністрування

336

5772130 Мондрієвська Ольга Володимирівна 38424374 KB 30.06.2010 
Диплом магістра

Бізнес-
адміністрування

332

5300508 Мурін Михайло Олександрович 35050191 KB 30.06.2008 
Диплом спеціаліста

Бізнес-
адміністрування

360

6738521 Нагнічук Оксана Іванівна 43702005 KB 05.06.2012 
Диплом магістра

Бізнес-
адміністрування

335

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Приватна установа "Університет "Київська школа економіки"

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «12» серпня 2019 року №17С-19

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна установа "Університет "Київська 
школа економіки" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «12» серпня 2019 
року, протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «04» жовтня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 арк.

В.о. президента Верченко О.П.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватна установа 

"Університет "Київська школа 
економіки"

Додаток до наказу від «12»  серпня 2019 року 
№ 17С-19

073 Менеджмент Приватна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6722755 Захарова Валерія Анатоліївна 24337862 TE 30.06.2004 Диплом 
спеціаліста

Цифрова 
трансформація та 
бізнес-аналітика

374

6661034 Мандрик Андрій Юрійович 22936268 KB 30.06.2003 
Диплом спеціаліста

Цифрова 
трансформація та 
бізнес-аналітика

367

6704257 Федорчук Валерія Сергіївна 47824005 HK 30.01.2015 
Диплом магістра

Цифрова 
трансформація та 
бізнес-аналітика

373

6659747 Чадюк Олександра Миколаївна 36777322 KB 30.06.2009 
Диплом магістра

Цифрова 
трансформація та 
бізнес-аналітика

367

6660259 Щепановський Віктор Валентинович 47238244 KB 01.07.2014 
Диплом магістра

Цифрова 
трансформація та 
бізнес-аналітика

327

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Приватна установа "Університет "Київська школа економіки"

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «12» серпня 2019 року №19С-19

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватна установа "Університет "Київська 
школа економіки" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «12» серпня 2019 
року, протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «04» жовтня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

В.о. президента Верченко О.П.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватна установа 

"Університет "Київська школа 
економіки"

Додаток до наказу від «12»  серпня 2019 року 
№ 19С-19

073 Менеджмент Приватна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5333023 Аганін Богдан Юрійович 14252126 KB 30.12.2000 
Диплом магістра

Бізнес-
адміністрування з 
використанням 
штучного інтелекту та 
аналізу даних

324

5650416 Дзьоба Тарас Ігорович 42565472 KB 31.05.2012 
Диплом магістра

Бізнес-
адміністрування з 
використанням 
штучного інтелекту та 
аналізу даних

379

5308035 Карпунін Ігор Володимирович 18475449 KB 30.06.2002 
Диплом магістра

Бізнес-
адміністрування з 
використанням 
штучного інтелекту та 
аналізу даних

383

1



6028784 Морока Олег Олександрович 23629900 HP 30.12.2003 
Диплом магістра

Бізнес-
адміністрування з 
використанням 
штучного інтелекту та 
аналізу даних

387

6754495 Опанасенко Олександр Валерійович 11675138 KB 24.06.1999 
Диплом спеціаліста

Бізнес-
адміністрування з 
використанням 
штучного інтелекту та 
аналізу даних

339

5332173 Сахно Валентина Олександрівна 11521175 MB 29.11.2005 
Диплом спеціаліста

Бізнес-
адміністрування з 
використанням 
штучного інтелекту та 
аналізу даних

335

6659571 Сердюк Семен Олександрович 14250626 KB 30.12.2000 
Диплом магістра

Бізнес-
адміністрування з 
використанням 
штучного інтелекту та 
аналізу даних

332

5327805 Харченко Сергій Сергійович 083055 ДCK 22.05.2007 Диплом 
спеціаліста

Бізнес-
адміністрування з 
використанням 
штучного інтелекту та 
аналізу даних

290

2


