
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 «05» вересня 2022 року №383

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Київський національний університет

технологій та дизайну у 2022 році та рішення приймальної комісії від «05» вересня 
2022 року, протокол№23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «05» вересня 2022 року студентами 1 курсу дистанційної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
Додаток: на 34 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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література Державна Бакалавр Дистанційна 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 10547477 108456
6

Коваленко Денис Сергійович 002175 OB 20.06.1996 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта: 
англійська мова і 
література

0,000

2 10547504 108456
6

Шуригін Андрій Васильович 011507 HП 20.06.1994 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Середня освіта: 
англійська мова і 
література

0,000

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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Державна Бакалавр Дистанційна 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 10621453 108457
8

Беленчук Юлія 12787862 KX 20.06.2000 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

0,000

2 10758579 108457
8

Задорожня Катерина Анатоліївна 52975426 EP 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

0,000

3 10725439 108457
8

Одінцов Артемій Олександрович 53105823 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

0,000

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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

035 Філологія/035.041 германські мови 
та літератури (переклад включно), перша 

- англійська
Державна Бакалавр Дистанційна 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 11200667 103170
6

Бен Хамед Марієм Хамедівна 52628989 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0332290 Англійська мова: 
переклад в 
бізнес-
комунікаціях

143,500

2 11191727 103170
6

Білаш Семен Володимирович 53498694 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0028697 Англійська мова: 
переклад в 
бізнес-
комунікаціях

157,600

3



3 11013269 103170
6

Залевська Валерія Михайлівна 53391729 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0055883 Англійська мова: 
переклад в 
бізнес-
комунікаціях

140,600

4 11403980 103170
6

Ільїна Вікторія Станіславівна 53392279 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0328223 Англійська мова: 
переклад в 
бізнес-
комунікаціях

170,700

5 11326357 103170
6

Іщик Антон Олегович 52910645 BC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0186239 Англійська мова: 
переклад в 
бізнес-
комунікаціях

157,600

6 10987913 103170
6

Ломакіна Вікторія Ігорівна 52927675 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0055670 Англійська мова: 
переклад в 
бізнес-
комунікаціях

160,000

7 11223709 103170
6

Підгірна Олександра Володимирівна 53391393 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0290512 Англійська мова: 
переклад в 
бізнес-
комунікаціях

140,900

8 10486104 103170
6

Савченко Лариса Дмитрівна 52323936 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0037697 Англійська мова: 
переклад в 
бізнес-
комунікаціях

171,667

9 10917365 103170
6

Слободян Софія Максимівна 53145521 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0291008 Англійська мова: 
переклад в 
бізнес-
комунікаціях

156,100

10 11392446 103170
6

Шакула Дар`я Олександрівна 50845467 XE 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2019р. - 0227286 Англійська мова: 
переклад в 
бізнес-
комунікаціях

147,000

4



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

051 Економіка Державна Бакалавр Дистанційна 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 11078863 101344
1

Єлісєєва Ганна Дмитрівна 53235807 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0032817 Smart-економіка 166,150

5



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

051 Економіка Державна Бакалавр Дистанційна 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 11332078 100563
9

Малафєєв Дмитро Артемович 52909176 BC 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0118376 Економіка 
міжнародного 
бізнесу

151,250

6



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

052 Політологія Державна Бакалавр Дистанційна 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 11248633 107299
3

Демиденко Альона Леонідівна 52150784 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0221284 Політологія та 
публічні 
комунікації

157,667

7



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Дистанційна 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 11273515 101331
6

Павленко Анастасія Антонівна 52582574 HK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0318140 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

160,800

8



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

073 Менеджмент Державна Бакалавр Дистанційна 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 10894368 103168
6

Корнєв Микита Олександрович 53332331 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0043401 Менеджмент 141,950

2 11335866 103168
6

Похила Карина Романівна 53363767 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0001788 Менеджмент 143,200

9



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

073 Менеджмент Державна Бакалавр Дистанційна 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 11406626 103954
2

Тугай Олександра Давідівна 53209481 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0290871 Управління 
проєктами та 
смарт-
технологіями

149,600

2 10847627 103954
2

Шевченко Анна Ярославівна 52999291 TA 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0475100 Управління 
проєктами та 
смарт-
технологіями

187,500

10



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

075 Маркетинг Державна Бакалавр Дистанційна 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 10523255 103955
6

307-8030182 Ілона Олександрівна 53291956 AH 30.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Digital 
маркетинг

162,750

2 10938875 103955
6

Гаркуша Аліна Михайлівна 52926024 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0146038 Digital 
маркетинг

152,200

3 11324527 103955
6

Лісун Максим Віталійович 53078693 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0276340 Digital 
маркетинг

166,450

11



4 11026857 103955
6

Маслов Богдан Миколайович 53061116 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0291609 Digital 
маркетинг

162,200

5 11405453 103955
6

Пестерєва Анастасія Вячеславівна 53210095 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0000232 Digital 
маркетинг

141,950

6 10529377 103955
6

307-7949432 Єлизавета Дмитрівна 53508723 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0446737 Digital 
маркетинг

150,850

7 10636947 103955
6

Трухачова Софія Едуардівна 53169878 CM 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0458978 Digital 
маркетинг

174,200

8 10866046 103955
6

Чунадра Катерина Михайлівна 52077178 TA 29.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0097626 Digital 
маркетинг

190,500

12



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

075 Маркетинг Державна Бакалавр Дистанційна 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 10493659 103171
4

Вязовець Яна Олександрівна 52579925 HK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0105156 Маркетинг 149,000

13



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

075 Маркетинг Державна Бакалавр Дистанційна 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 11139307 103955
6

Ларін Іван Миколайович 53392817 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0053487 Digital 
маркетинг

178,900

14



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

075 Маркетинг Державна Бакалавр Дистанційна 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 10768509 103955
6

Молчанова Рената Володимирівна 53513666 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0132037 Digital 
маркетинг

184,300

15



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Дистанційна 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 10802354 103171
7

Слободянюк Єлизавета Станіславівна 53327913 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0253200 ІТ-
підприємництво, 
Міжнародні 
підприємницькі 
бізнес-проєкти, 
Підприємництво 
та митно-
логістична 
діяльність

142,500

16



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

081 Право Державна Бакалавр Дистанційна 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 11196923 994557

Ковальська Анна Романівна 53303375 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0081185 Господарсько-
правова 
діяльність

158,000

17



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Дистанційна 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 11249061 106577
3

Вонг Джессіка Едуардівна 52602819 KB 08.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0062211 Інженерія 
програмного 
забезпечення

157,900

2 11377413 106577
3

Гераськін Никіта Олександрович 53393214 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0026418 Інженерія 
програмного 
забезпечення

183,800

3 10847139 106577
3

Конченко Іван Олександрович 53356077 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0280301 Інженерія 
програмного 
забезпечення

171,000

18



4 10520952 106577
3

Трубач Емін Русланович 52646495 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0304514 Інженерія 
програмного 
забезпечення

126,000

5 10518543 106577
3

Трубач Емір Русланович 52646389 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0304466 Інженерія 
програмного 
забезпечення

142,500

6 10778479 106577
3

Харенко Єва Олегівна 53209160 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0285456 Інженерія 
програмного 
забезпечення

156,700

19



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Дистанційна 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 11379107 103173
1

Вихор Карина Русланівна 53113998 EH 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0301230 Комп'ютерні 
науки

138,400

2 11202067 103173
1

Гайдай Володимир Михайлович 53392369 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0051635 Комп'ютерні 
науки

135,100

3 11051973 103173
1

Левчишина Вероніка Сергіївна 52557149 CM 23.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0024867 Комп'ютерні 
науки

136,000

20



4 11241335 103173
1

Сомок Іван Олександрович 53145046 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0341945 Комп'ютерні 
науки

142,700

5 11330478 103173
1

Топілко Олесь-Богдан Олександрович 53209607 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0143635 Комп'ютерні 
науки

157,500

6 10896367 103173
1

Тригуба Віктор Сергійович 53362896 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0029277 Комп'ютерні 
науки

137,000

7 11098820 103173
1

Харін Віталій Олегович 52955083 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0130764 Комп'ютерні 
науки

147,300

21



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Дистанційна 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 10656327 106577
6

Гупса Іван Сергійович 53344674 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0020230 Комп'ютерні 
системи та 
мережи

149,300

2 11321070 106577
6

Тихомирова Єлизавета Євгенівна 53538245 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0081841 Комп'ютерні 
системи та 
мережи

174,200

22



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Дистанційна 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 10642907 106577
6

307-7981753 Ілля Володимирович 53544643 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0165344 Комп'ютерні 
системи та 
мережи

141,500

23



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

126 Інформаційні системи та технології Державна Бакалавр Дистанційна 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 11398367 106578
6

Здоровцов Максим Михайлович 53078679 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0273719 Управління ІТ-
проєктами

144,500

2 10645449 106578
6

Кіменок Олексій Євгенович 53539912 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0099260 Управління ІТ-
проєктами

161,300

3 11020228 106578
6

Шкляр Микола Русланович 53337965 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0133916 Управління ІТ-
проєктами

137,800

24



4 11401815 106578
6

Якименко Єгор Юрійович 53055726 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0323494 Управління ІТ-
проєктами

142,800

25



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

126 Інформаційні системи та технології Державна Бакалавр Дистанційна 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 10957018 106578
6

Луковенко Софія Ігорівна 52317878 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0369584 Управління ІТ-
проєктами

142,600

26



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

126 Інформаційні системи та технології Державна Бакалавр Дистанційна 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 11338005 106578
6

Лозниця Володимир Вікторович 53592798 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0294183 Управління ІТ-
проєктами

150,800

27



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Дистанційна 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 10718619 108460
3

Крутієнко Віталій Сергійович 53443694 BK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Прикладна 
механіка

0,000

2 10932237 108460
3

Олійник Ілля Олександрович 52009038 KX 27.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Прикладна 
механіка

0,000

3 11016727 108460
3

Слісаренко Богдан Олексійович 47887424 KX 30.05.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Прикладна 
механіка

0,000

28



               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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Дистанційна 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 10800024 103174
3

Крутік Кирило Юрійович 53119490 EH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

2 11307215 103174
3

Любіченко Олексій Віталійович 53349452 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

3 11384124 103174
3

Макарчук Юрій Володимирович 53078870 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

29



4 11324393 103174
3

Тихомирова Катерина Євгенівна 53538246 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

0,000
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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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

182 Технології легкої промисловості Державна Бакалавр Дистанційна 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 11088562 106190
9

Фурлет Єлизавета Миколаївна 53236675 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості, 
Текстильний 
інжиніринг

0,000
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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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

182 Технології легкої промисловості Державна Бакалавр Дистанційна 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 11265835 106190
9

Дем`яненко Максим Романович 53120559 EH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості, 
Текстильний 
інжиніринг

0,000
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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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

241 Готельно-ресторанна справа Державна Бакалавр Дистанційна 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 10809403 106579
8

Голева Ярослава Анатоліївна 53056152 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0326870 Підприємництво 
в готельно - 
ресторанному 
бізнесі

150,100
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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 «05»  вересня 2022 року 

№ 383

242 Туризм Державна Бакалавр Дистанційна 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 11061955 103175
2

Дегтяренко Володимир Володимирович 53337071 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0297151 Туризм 134,800

2 10634542 103175
2

Калюжна Інна Василівна 52728167 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0317049 Туризм 135,333
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