


Відокремлений структурний підрозділ 
закладу вищої освіти "Відкритий 

міжнародний університет розвитку 
людини "Україна" Дубенська філія 

Бакалавр Заочна

№ П\П прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
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межах спеціальності ко
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ур
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ий
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л

1 Чекота Сергій Вікторович Свідоцтво про здобуття повної загальної 
середньої освіти CK 50791388; 
27.06.2019; Військово-морський ліцей

0239997 Право 146.1

Без підпорядкування Додаток до наказу від «31»  березня 2021 року 
№ 583-с
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1 Волокіткіна Каріна Новрузалієвна Атестат про повну загальну середню освіту AH 
50282851; 21.06.2018; Комунальний заклад 
"Петропавлівська спеціалізована школа №2 І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 
та курсів Станично-Луганського району Луганської 
області"

0006294 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа

163.9

2 Ковтунович  Юлія  Анатоліївна Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої 
освіти PB 51027643; 27.06.2019; Борівська 
загальноосвітня школа І-III ступенів Зарічненської 
районної ради Рівненської області

0162164 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа

143.2

3 Пишняк  Сніжана Віталіївна Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої 
освіти PB 51986967; 10.07.2020; Старосільський 
заклад загальної середньої освіти I-III ступенів 
Старосільської сільської ради Рокитнівського району 
Рівненської області

0084438 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа

119.3

4 Синицький Богдан Олександрович Атестат про повну загальну середню освіту BH 
50171642; 26.06.2018; Рожнятівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Томашпільської районної ради 
Вінницької області

0226176 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа

150.4

5 Федчук Алла Володимирівна Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої 
освіти PB 51197775; 30.06.2019; Клеванський 
професійний ліцей

0123245 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа

153.5
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1 Гуцал Валерій Сергійович Атестат про повну загальну середню освіту EP 
49482667; 25.06.2017; Монастирищенський навчально-
виховний комплекс "Ліцей - загальноосвітня школа I-III 
ступенів "ЕРУДИТ" Монастирищенської районної ради 
Черкаської області

0135195 Комп'ютерна інженерія 143.8

2 Деркач Назарій Миколайович Атестат про повну загальну середню освіту BC 
49999155; 23.06.2018; Загальноосвітня школа I-III 
ступенів села Бузаки Камінь-Каширського району 
Волинської області

0167276 Комп'ютерна інженерія 139.9

3 Зборщик Денис Миколайович Атестат про повну загальну середню освіту EH 
49461815; 24.06.2017; Чернігівський ліцей з посиленою 
військово-фізичною підготовкою

0184221 Комп'ютерна інженерія 122.7

4 Михуля Владислав Валентинович Атестат про повну загальну середню освіту EH 
50221773; 23.06.2018; Менська гімназія Менської 
міської ради Менського району Чернігівської області

0242081 Комп'ютерна інженерія 151.7

5 Музика Дар’я Анатоліївна Атестат про повну загальну середню освіту EP 
50294516; 22.06.2018; Смілянська загальноосвітня 
школа I-III ступенів №1 Смілянської міської ради 
Черкаської області

0140364 Комп'ютерна інженерія 177.8

6 Петрушанко Артьом Валерійович Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої 
освіти EH 51832950; 30.07.2020; Вербівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Коропської 
районної ради Чернігівської області

0004577 Комп'ютерна інженерія 144.1

7 Петрушанко Максим  Валерійович Атестат про повну загальну середню освіту EH 
50221050; 21.06.2018; Вербівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів Коропської районної ради Чернігівської 
області

0005343 Комп'ютерна інженерія 146.9

8 Синяк Валентин Сергійович Атестат про повну загальну середню освіту BH 
50172355; 29.06.2018; Тростянецька середня 
загальноосвітня школа I-III ступенів №2

0124300 Комп'ютерна інженерія 148

9 Чебан Микола Сергійович Атестат про повну загальну середню освіту PH 
50538270; 23.06.2018; Новоселицький навчально-
виховний комплекс "загальноосвітній навчальний 
заклад - дошкільний навчальний заклад" 
Кельменецького району Чернівецької області

0212459 Комп'ютерна інженерія 112.5

Без підпорядкування Додаток до наказу від «31»  березня 2021 року 
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123 Комп'ютерна інженерія Приватна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб
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