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

Форма № Н-1.03.1
Київський  національний  університет  технологій  та  дизайну 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «07» вересня 2022 року №392

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський національний університет 
технологій та дизайну у 2022 році та рішення приймальної комісії від «07» вересня 
2022 року, протокол №24,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «07» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 14 арк.

Ректор Іван ГРИЩЕНКО
(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

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій 

та дизайну
Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 

№ 392

015 Професійна освіта/015.36 Технологія 
виробів легкої промисловості Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10973668 966291

Кінах Анжела Романівна 042052 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0338932 Професійна 
освіта 
(Технологія 
виробів легкої 
промисловості)

149,500

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

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет технологій 

та дизайну
Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 

№ 392

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11277172 100048
8

Кравченко Олександр Миколайович 019330 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0094615 Комп'ютерні 
науки

146,000

2 11290126 100048
8

Лаврушина Ірина Андріївна 064228 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0255497; 2021р. - 
0360832

Комп'ютерні 
науки

187,500

2



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

               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 «07»  вересня 2022 року 

№ 392

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10688464 979760
Свінтінський Кирило Олексійович 048961 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0345814 Комп'ютерні 
системи та 
мережи

140,500

3



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

               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 «07»  вересня 2022 року 

№ 392

182 Технології легкої промисловості Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10945356 970621

Балук Соломія Петрівна 065073 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0056140 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

184,500

4



2 10953616 970621

Бених Тетяна Миколаївна 042039 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0301235 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

135,000

3 10824006 970621

Варченко Анна Ігорівна 066733 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0312594 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

139,500

4 10491774 970621

Вербецька Яна Миколаївна 035052 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0332100 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

137,000

5



5 10489847 970621

Дубик Оксана Ігорівна 042040 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0301055 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

129,500

6 10766399 970621

Зубань Віолетта Михайлівна 052985 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0321209 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

146,000

7 10657024 970621

Кізима Олеся-
Володимира

Зіновіївна 042047 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0116083 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

159,000

6



8 11246048 970621

Кірсанова Уляна Ігорівна 066734 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0468482 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

154,000

9 11251535 970621

Колочева Марина Борисівна 45233322 HK 01.07.2013 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0486046 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

149,500

10 10770324 970621

Кухно Яна Сергіївна 010833 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0321216 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

147,500

7



11 11174377 970621

Мазурук Анна Анатоліївна 007758 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0481591 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

151,000

12 10488471 970621

Мусіхіна Ірина Володимирівна 042042 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0252431 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

127,500

13 11215719 970621

Прихідько Катерина Володимирівна 007759 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0481375 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

136,500

8



14 10564825 970621

Руденко Юлія Анатоліївна 065161 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0000830 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

144,500

15 11354652 970621

Токарєва Олеся Миколаївна 021640 E22 28.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0185073 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

164,500

16 11170177 970621

Толстіхіна Ганна Валеріївна 066765 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483965 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

134,000

9



17 10847290 970621

Федорика Софія Андріївна 030667 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0303105 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

153,500

18 10695544 970621

Циба Катерина Олександрівна 066761 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0434036 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

140,500

19 10478514 970621

Шевченко Олена Володимирівна 066743 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0021326 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

128,500

10



20 10508375 970621

Яртимець Ніка Сергіївна 025079 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0089916 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

140,500

11



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

               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 «07»  вересня 2022 року 

№ 392

182 Технології легкої промисловості Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10487514 992724

Валько Віра Ігорівна 030670 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0301426 Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

131,000

2 10497314 992724

Очко Дарія Юріївна 015875 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0129361 Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

150,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «07»  вересня 2022 року 

№ 392

182 Технології легкої промисловості Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10858084 970625
Калашнікова Анастасія Олександрівна 066764 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0335658 Конструювання 
та технології 
швейних виробів

125,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «07»  вересня 2022 року 

№ 392

182 Технології легкої промисловості Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11137683 992720
Лещенко Олена Миколаївна 065111 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0280640 Індустрія моди 139,500
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