
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Приватний  вищий  навчальний  заклад  "Вінницький  інститут 

(найменування закладу освіти)

 конструювання  одягу  і  підприємництва" 

НАКАЗ
ВІННИЦЯ

(населений пункт)

від «07» вересня 2022 року №154

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватний вищий навчальний заклад 
"Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва" у 2022 році та 
рішення приймальної комісії від «06» вересня 2022 року, протокол №23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «07» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 3 арк.

В.о. ректора Микола СОЛЯНІЧЕНКО
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Приватний вищий 
навчальний заклад 
"Вінницький інститут 
конструювання одягу і 
підприємництва"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 154

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11309870 995699

Бездітний Михайло Олександрович 53188064 BH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0257892 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

132,900

2 11286881 995699

Галенко Роман Вікторович 53208082 BH 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0108208 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

144,900

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Приватний вищий 
навчальний заклад 
"Вінницький інститут 
конструювання одягу і 
підприємництва"

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 154

182 Технології легкої промисловості 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11279298 975160

Бездітний Михайло Олександрович 53188064 BH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технології 
легкої 
промисловості

0,000

2 11368166 975160

Вакуленко Арсен Вадимович 51952483 BH 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технології 
легкої 
промисловості

0,000

2



3 11349911 975160

Мачай Ярослав Олегович 53188233 BH 02.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технології 
легкої 
промисловості

0,000

4 11343293 975160

Райчиба Софія-Марія Олегівна 53195046 BH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технології 
легкої 
промисловості

0,000

5 11373805 975160

Святецька Аліна Русланівна 53208464 BH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технології 
легкої 
промисловості

0,000

6 11366006 975160

Скрипник Богдан Святославович 52530389 BH 02.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технології 
легкої 
промисловості

0,000

7 11318941 975160

Сологуб Дар`я Володимирівна 53194316 BH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технології 
легкої 
промисловості

0,000

8 11282936 975160

Яблонський Ростислав Русланович 53080945 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технології 
легкої 
промисловості

0,000

3


