
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Київський  національний  університет  технологій  та  дизайну 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
м. Київ

(населений пункт)

від «13» серпня 2021 року №260

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський національний університет 
технологій та дизайну у 2021 році та рішення приймальної комісії від «13» серпня 
2021 року, протокол №23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 23 арк.

Ректор Іван ГРИЩЕНКО
(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

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

017 Фізична культура і спорт Державна 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 9552810 912507
Мірза Даніал Ахмад 079445 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0040097; 2019р. 
- 0040097

Фітнес та рекреація 112,250

2 10117910 912507
Ярмош Володимир Сергійович 075071 E19 27.06.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0322294; 2019р. 
- 0322294

Фітнес та рекреація 132,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

022 Дизайн Державна 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 9534869 849334

Байрак Вікторія Романівна 103810 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0067473; 2019р. 
- 0067473

Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами)

120,000

2 9348244 849334

Банга Анастасія Василівна 101876 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0323639; 2021р. 
- 0323639

Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами)

150,250

3 8794417 849334

Клепко Олена Віталіївна 011919 E21 26.02.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0077085; 2019р. 
- 0077085

Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами)

116,000
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4 9248047 849334

Мулявка Олександра Володимирівна 082009 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0338932; 2021р. 
- 0338932

Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами)

138,250

5 9981005 849334

Підлисецька Олександра Юріївна 045274 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0164229; 2019р. 
- 0164229

Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами)

120,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

022 Дизайн Державна 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 9210974 941887

Чорний Роман Володимирович 011913 E21 26.02.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0080722; 2019р. 
- 0080722

Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами), 
Дизайн (за видами)

127,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

026 Сценічне мистецтво Державна 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 9683009 942014
Кузнець Лариса Борисівна 033462 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0064527; 2019р. 
- 0064527

Акторське 
мистецтво і 
продюсування

174,000

2 9696139 942014
Осипенко Ольга Сергіївна 004120 E20 30.01.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0349384; 2021р. 
- 0349384

Акторське 
мистецтво і 
продюсування

149,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

071 Облік і оподаткування Державна 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 9854585 842567
Бобровицький Ілля Ігорович 065025 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0325208; 2020р. 
- 0325208

Облік і 
оподаткування

154,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна 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 8898845 839333
Гузій Антон Тарасович 046750 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0014316; 2020р. 
- 0014316

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

114,750

2 8971796 839333
Гутніченко Михайло Олегович 046753 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0014360; 2020р. 
- 0014360

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

113,250

3 9867162 839333
Дехтяр Денис Миколайович 046749 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0014422; 2020р. 
- 0014422

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

106,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна 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 9875217 839332
Калашник Данііл Русланович 046752 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0014873; 2020р. 
- 0014873

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

135,000

2 9140574 839332
Шаповаленко Наталія Іванівна 097967 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0334567; 2020р. 
- 0334567

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

111,000

3 9886877 839332
Яковчук Володимир Михайлович 097972 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0053984; 2019р. 
- 0053984

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

138,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

073 Менеджмент Державна 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 9484900 850977
Баланенко Валерія Олегівна 060739 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0299171; 2021р. 
- 0329996

Менеджмент 118,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

073 Менеджмент Державна 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 9202171 817081
Богорад Анастасія Олександрівна 011848 E21 26.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0067543; 2019р. 
- 0067543

Туристичний бізнес 179,250

10



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

073 Менеджмент Державна 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 9497412 839330
Зозуленко Іван Євгенович 009419 E21 22.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0255147; 2019р. 
- 0255147

Менеджмент 142,250

11



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

075 Маркетинг Державна 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 9150904 818591
Бондарчук Олександр Дмитрович 040135 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0241788; 2020р. 
- 0241788

Маркетинг 124,000

12



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

075 Маркетинг Державна 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 9788889 818590
Драпей Богдан Юрійович 040131 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0242236; 2020р. 
- 0242236

Маркетинг 115,250

2 9496917 818590
Сіренко Віталій Юрійович 040128 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0231876; 2021р. 
- 0347761

Маркетинг 133,250

3 8997347 818590
Фурманчук Катерина Олександрівна 075440 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0267065; 2019р. 
- 0267065

Маркетинг 119,000

13



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна 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 8789917 857834
Гончар Анастасія Сергіївна 064962 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0350846; 2020р. 
- 0350846

Підприємництво та 
комерційна 
діяльність

160,500

14



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

081 Право Державна 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 8844515 944174
Брущенко Анастасія Станіславівна 063378 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0241663; 2020р. 
- 0241663

Господарсько-
правова діяльність

168,000

2 8807759 944174
Позенко Олександр Борисович 071331 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0108355; 2019р. 
- 0108355

Господарсько-
правова діяльність

140,250

3 9129198 944174
Самощенко Ярослав Юрійович 062086 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0312383; 2019р. 
- 0312383

Господарсько-
правова діяльність

155,750

15



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

121 Інженерія програмного забезпечення Державна 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 9896084 941986
Поляк Олександр Олександрович 080816 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0341009; 2019р. 
- 0341009

Інженерія 
програмного 
забезпечення

154,000

2 10129030 941986
Сатановський Володимир Олександрович 080830 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0341509; 2020р. 
- 0375079

Інженерія 
програмного 
забезпечення

121,000

3 9646053 941986
Симоненко Ростислав Сергійович 109258 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0375568; 2021р. 
- 0375568

Інженерія 
програмного 
забезпечення

143,750

4 10018752 941986
Сітарський Дмитро Вікторович 062341 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0339178; 2019р. 
- 0339178

Інженерія 
програмного 
забезпечення

136,250

16



5 9154449 941986
Шевцов Даниїл Євгенович 083430 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0303964; 2019р. 
- 0303964

Інженерія 
програмного 
забезпечення

147,750

17



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

133 Галузеве машинобудування Державна 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 10014966 849335
Семенюк Артем Олександрович 072776 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0293740; 2019р. 
- 0293740

Машинобудування 141,500

2 9985882 849335
Чубатюк Микита Романович 072782 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0294780; 2021р. 
- 0370811

Машинобудування 135,750

18



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна 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 8729803 827188
Ленський Михайло Михайлович 025421 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0322725; 2021р. 
- 0390543

Електромеханіка 132,750

2 9320823 827188
Мазур Іван Петрович 072581 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0285853; 2019р. 
- 0285853

Електромеханіка 148,250

19



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

182 Технології легкої промисловості Державна 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 8912640 934134

Шепель Ксенія Володимирівна 024058 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0180626; 2019р. 
- 0180626

Моделювання, 
конструювання та 
художнє оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

160,250

20



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

182 Технології легкої промисловості Державна 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 9725449 934173
Щамбура Каріна Юріївна 084705 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0369237; 2021р. 
- 0369237

Індустрія моди 139,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

241 Готельно-ресторанна справа Державна 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 10042178 822990

Радченко Марина Максимівна 011930 E21 26.02.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0081175; 2019р. 
- 0081175

Підприємництво в 
готельно - 
ресторанному 
бізнесі

142,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій та 

дизайну
Додаток до наказу від «13»  серпня 2021 року 

№ 260

242 Туризм Державна 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 8952456 865313
Коваленко Каріна Сергіївна 011850 E21 26.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0077178; 2019р. 
- 0077178

Туризм 142,750
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