
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 №394

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 фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
Додаток: на 27 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 

№ 394

022 Дизайн/022.01 Графічний дизайн Державна Бакалавр Заочна 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 11246900 101843
1

Глущенко Олександра Олексіївна 065220 E16 30.06.2016 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483473 Дизайн (за 
видами)

160,500

2 10612838 101843
1

Горенецька Євгенія Вікторівна 035369 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0194176 Дизайн (за 
видами)

135,000

3 10620503 101843
1

Сирота Ольга Костянтинівна 035397 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0216958 Дизайн (за 
видами)

140,000

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

022 Дизайн/022.01 Графічний дизайн Державна Бакалавр Заочна 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 11147483 101843
1

Задорожна Ольга Олегівна 035373 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0215789 Дизайн (за 
видами)

168,000

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

022 Дизайн/022.03 Дизайн середовища Державна Бакалавр Заочна 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 10716015 108756
0

Аньол Катерина Анатоліївна 004410 E22 31.01.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0195329 Дизайн (за 
видами)

128,000

2 10716816 108756
0

Бережнова Олександра Володимирівна 004414 E22 31.01.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0194702 Дизайн (за 
видами)

123,500

3 10610877 108756
0

Федоткіна Анастасія Юріївна 036030 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0346247 Дизайн (за 
видами)

143,500

4 10618913 108756
0

Шейко Діана Валеріївна 036040 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0208476 Дизайн (за 
видами)

148,500

3



5 10605229 108756
0

Яремчук Вероніка Юріївна 036025 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0210920 Дизайн (за 
видами)

129,500

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

022 Дизайн/022.03 Дизайн середовища Державна Бакалавр Заочна 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 10942439 108756
0

Руденок Зоя Марія Сергіївна 036042 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0207715 Дизайн (за 
видами)

168,000

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна 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 10699664 987682

Матвієнко Катерина Володимирівна 140555 E20 23.07.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0193167 Smart-економіка, 
Економіка 
міжнародного 
бізнесу

116,500

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна 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 10540738 101263
0

Мумладзе Тетяна Сергіївна 042412 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0006581 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

120,500

2 10762404 101263
0

Рогульська Юлія Сергіївна 076265 E22 28.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0101636 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

156,000

3 11053575 101263
0

Семенчукова Аліна Олександрівна 019763 X22 01.07.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0086760 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

112,500

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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 10827231 976687
Антоненко Ігор Олександрович 004113 E20 30.01.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0363905; 2021р. - 
0156513

Менеджмент, 
Туристичний 
бізнес

130,000

2 11105258 976687
Копач Ігор Олександрович 002363 E22 31.01.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0325964 Менеджмент, 
Туристичний 
бізнес

118,500

3 10992285 976687
Михайлова Олександра Вікторівна 004151 E22 31.01.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0012646; 2021р. - 
0153182

Менеджмент, 
Туристичний 
бізнес

123,000

4 10804688 976687
Міхеєва Марина Іванівна 017998 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0114385 Менеджмент, 
Туристичний 
бізнес

129,000

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Заочна 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 10556551 995449
Юхименко Тарас Юрійович 011962 E21 26.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0300361 Підприємництво 
та комерційна 
діяльність

139,500

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

081 Право Державна Бакалавр Заочна 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 11181320 974807
Васильченко Сергій Миколайович 22773565 KX 25.06.2003 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483468 Господарсько-
правова 
діяльність

147,000

2 10926270 974807
Притульська Вікторія Владиславівна 085210 E22 20.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0284303 Господарсько-
правова 
діяльність

133,000

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Заочна 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 11004669 103977
6

Агібалов Микола Юрійович 072808 E17 30.06.2017 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0470087 Інженерія 
програмного 
забезпечення

144,500

2 10523337 103977
6

Кисіль Анна Олегівна 014894 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2021р. - 0271027 Інженерія 
програмного 
забезпечення

168,000

3 10493492 103977
6

Трояновський Олександр Олександрович 068013 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0253486 Інженерія 
програмного 
забезпечення

145,000

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 

№ 394

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна 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 10566233 105160
5

Юга Єгор Юрійович 058252 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0316688 Комп'ютерні 
науки

123,500

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

125 Кібербезпека Державна Бакалавр Заочна 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 10687721 106707
8

Свінтінський Кирило Олексійович 048961 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0345814 Інженерія 
кібербезпеки

140,500

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр Заочна 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 11347193 104926
7

Немец Дмитро Олексійович 032572 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0094275 Електромеханіка 112,000

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Заочна 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 10584906 105021
6

Бунак Святослав Олександрович 033978 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0159389 Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

110,500

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

161 Хімічні технології та інженерія Державна Бакалавр Заочна 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 10510467 971223
Борисенко Альона Валеріївна 032705 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0159348 Хімічні 
технології та 
інженерія

101,500

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

182 Технології легкої промисловості Державна Бакалавр Заочна 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 10595227 106223
9

Анайко Оксана Андріївна 041832 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0157046 Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

147,000

2 11222389 106223
9

Дажук Юлія Володимирівна 107894 E18 30.06.2018 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0338003 Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

141,500

14



3 11354328 106223
9

Ярмолицька Богдана Олегівна 065136 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0325346 Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

120,000

18



               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 

№ 394

182 Технології легкої промисловості Державна Бакалавр Заочна 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 10684039 970621

Гера Вікторія Володимирівна 042050 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0301786 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

110,500

19



2 10491314 970621

Лабуніна Діана Віталіївна 042043 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0301785 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

108,000

3 10502423 970621

Мартинюк Альбіна Сергіївна 025081 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0084765 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

119,000

4 10515271 970621

Руссу Єлизавета Дмитрівна 025080 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0090402 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

114,000

20



5 10489804 970621

Шараєнко Діана Андріївна 066740 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0337805 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

104,500

6 10488337 970621

Штефанець Даніела Павлівна 066774 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0221659 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

122,500

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

182 Технології легкої промисловості Державна Бакалавр Заочна 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 11293764 992720
Кліщ Марина Володимирівна 035076 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0303358 Індустрія моди 134,500

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

182 Технології легкої промисловості Державна Бакалавр Заочна 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 11346432 992724

Кокуріна Лілія Миколаївна 23559129 HK 28.12.2003 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0482521 Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

135,000

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

226 Фармація, промислова фармація Державна Бакалавр Заочна 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 10809050 997792
Афонасьєва Неллі Олександрівна 031731 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0135235 Промислова 
фармація

136,500

2 10855474 997792
Гаврилюк Каріна Олександрівна 027614 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0447619 Промислова 
фармація

148,000

3 11058506 997792
Голік Анна Петрівна 020361 E20 26.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0239424 Промислова 
фармація

124,500

4 10526972 997792
Губенко Альбіна Русланівна 055988 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0259745 Промислова 
фармація

187,000

24



5 10954138 997792
Жулай Олександра Олексіївна 058171 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0226449 Промислова 
фармація

129,000

6 10501072 997792
Котюбина Софія Василівна 007132 X22 30.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0308136 Промислова 
фармація

120,500

7 11264273 997792
Кулак Вікторія Валентинівна 004692 E22 25.01.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0021491 Промислова 
фармація

167,000

8 11259128 997792
Максименко Наталія Сергіївна 018613 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0236021; 2022р. - 
0440567

Промислова 
фармація

153,000

9 11138314 997792
Мартишко Вікторія Сергіївна 014527 E22 28.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0339650 Промислова 
фармація

144,500

10 11259213 997792
Мірошніченко Юлія Михайлівна 018602 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0463272 Промислова 
фармація

132,500

11 10671431 997792
Назаренко Анастасія Сергіївна 024978 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0165871; 2022р. - 
0099275

Промислова 
фармація

152,000

12 11148918 997792
Науменко Анастасія Максимівна 034057 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0227020 Промислова 
фармація

135,000

13 11405477 997792
Сидоренко Анастасія Борисівна 014639 E22 28.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0470750 Промислова 
фармація

147,500

14 10705908 997792
Скалацька Альона Василівна 024989 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0165888 Промислова 
фармація

137,000

15 10941521 997792
Смялковська Тетяна Петрівна 050374 E20 26.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0319967 Промислова 
фармація

148,000

16 11178401 997792
Усенко Інна Сергіївна 014604 E22 28.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0449985 Промислова 
фармація

142,500

25



17 10817638 997792
Шульга Зоя Василівна 23610346 EH 27.02.2004 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0446850 Промислова 
фармація

150,000

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 394

241 Готельно-ресторанна справа Державна Бакалавр Заочна 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 10552221 980885

Ободовська Руслана Русланівна 079886 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0270540 Підприємництво 
в готельно - 
ресторанному 
бізнесі

139,500

2 10601189 980885

Рудницька Анастасія Євгеніївна 018055 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0049336 Підприємництво 
в готельно - 
ресторанному 
бізнесі

179,500

27



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 №397

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 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
Додаток: на 10 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 

№ 397

022 Дизайн/022.01 Графічний дизайн Державна Бакалавр Заочна 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 10808585 101240
5

Гончаренко Єлизавета Петрівна 035120 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0202014 Дизайн (за 
видами)

135,500

2 10498974 101240
5

Панич Юлія Олександрівна 035375 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0383678 Дизайн (за 
видами)

137,500

3 10567321 101240
5

Снопко Юлія Богданівна 037232 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0216914 Дизайн (за 
видами)

144,500

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 

№ 397

022 Дизайн/022.01 Графічний дизайн Державна Бакалавр Заочна 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 10505577 101240
5

Білецька Вікторія Ігорівна 064534 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0117025 Дизайн (за 
видами)

142,000

2 10687962 101240
5

Гавриш Дар`я Юріївна 037230 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0196518 Дизайн (за 
видами)

140,500

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 

№ 397

022 Дизайн/022.03 Дизайн середовища Державна Бакалавр Заочна 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 10896283 108757
7

Горобей Олександра Олександрівна 036026 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0343512 Дизайн (за 
видами)

172,000

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 

№ 397

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна 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 10512251 101450
1

Русенко Катерина Валентинівна 003937 E22 31.01.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0207858 Smart-економіка, 
Економіка 
міжнародного 
бізнесу

125,500

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 397

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна 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 11070567 103974
0

Афанасьєва Ольга Миколаївна 030447 AP 06.07.1999 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0460100 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

154,000

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 397

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна 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 10742296 992728
Виговський Артем Русланович 061898 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0337661 Менеджмент, 
Туристичний 
бізнес

144,500

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 397

075 Маркетинг Державна Бакалавр Заочна 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 10923715 997853
Турбіна Анастасія Анатоліївна 071857 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0054753 Маркетинг 144,000

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 397

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна 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 10643666 101239
2

Івахненко Ярослав Віталійович 038802 E17 01.07.2017 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0185652 Підприємництво 
та комерційна 
діяльність

143,000

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 397

081 Право Державна Бакалавр Заочна 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 11020651 104044
6

Озбеклілер Юлія Юріївна 014057 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2021р. - 0375732 Господарсько-
правова 
діяльність

110,000

2 11027451 104044
6

Пчелкова Наталія Олександрівна 014060 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0430924 Господарсько-
правова 
діяльність

132,000

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 «07»  вересня 2022 року 

№ 397

182 Технології легкої промисловості Державна Бакалавр Заочна 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 10836405 104032
6

Дмитренко Анна Володимирівна 036220 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0197658 Конструювання 
та технології 
швейних виробів

131,500

10



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 №404

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 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
Додаток: на 13 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 

№ 404

081 Право Державна Бакалавр Заочна 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 10847027 104044
6

Гончарук Олена Олексіївна 014903 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2021р. - 0271597 Господарсько-
правова 
діяльність

104,500

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 

№ 404

182 Технології легкої промисловості Державна Бакалавр Заочна 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 10505536 104074
7

Бачініна Вероніка Юріївна 066763 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0334958 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

109,500

2



2 10489076 104074
7

Березюк Світлана Михайлівна 030676 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0301291 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

137,000

3 10951113 104074
7

Бузак Тетяна Володимирівна 025091 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0205198 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

154,500

4 10879486 104074
7

Васильченко Юлія Олегівна 023218 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0258563 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

128,000

3



5 10506550 104074
7

Волковська Ірина Андріївна 066728 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0335260 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

130,000

6 10505857 104074
7

Врублевська Юлія Олександрівна 042036 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0301667 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

118,500

7 11409350 104074
7

Гемблюк Марія Василівна 017436 E16 01.04.2016 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0422867 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

142,000

4



8 10728541 104074
7

Георгіца Надія Василівна 021652 E22 28.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0047201 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

122,500

9 10489158 104074
7

Глущенко Дар`я Іванівна 066731 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0335324 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

142,500

10 10629713 104074
7

Голуб Діана Юріївна 042055 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0301810 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

114,500

5



11 10857383 104074
7

Ілащук Ірина Володимирівна 021672 E22 28.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0047455 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

148,000

12 10875543 104074
7

Ковальчук Діана Миколаївна 052989 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0193172 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

145,500

13 10496124 104074
7

Копиленко Олена Олександрівна 066744 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0264744 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

146,500

6



14 11242325 104074
7

Матвіїшин Давид Сергійович 025083 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0084748 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

152,000

15 11360700 104074
7

Мельничук Ганна Віталіївна 021647 E22 28.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0282602 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

117,000

16 11064657 104074
7

Микуляк Наталія Петрівна 083604 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0191388 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

158,000

7



17 10812547 104074
7

Ніколаєва Марія Вікторівна 042025 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0302123 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

143,500

18 10670489 104074
7

Ніколенко Тетяна Олександрівна 052983 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0186781; 2021р. - 
0325436

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

129,000

19 10990964 104074
7

Потюк Ніна Юріївна 042033 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0302643 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

151,000

8



20 10845842 104074
7

Тарасюк Валерія Сергіївна 052979 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0192898 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

152,000

21 10494304 104074
7

Таріна Марія Євгенівна 066729 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0337582 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

130,000

22 10659075 104074
7

Фазилова Аміна Яшарівна 042029 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0303085 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

143,500

9



23 10541915 104074
7

Фіцала Марта Тарасівна 042049 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0303122 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

144,000

24 10676634 104074
7

Цап Юлія Василівна 021695 E22 28.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0047968 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

151,000

25 11016630 104074
7

Цебак Володимир Володимирович 007764 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0089070 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

106,500

10



26 10671955 104074
7

Яблонська Юлія Богданівна 030680 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0251563 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

167,000

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 

№ 404

182 Технології легкої промисловості Державна Бакалавр Заочна 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 10955490 104074
7

Заяць Соломія Романівна 042051 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0301222 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

130,500

12



2 11406627 104074
7

Сута Оксана Борисівна 083600 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0479874 Індустрія моди, 
Конструювання 
та технології 
швейних 
виробів, 
Моделювання, 
конструювання 
та художнє 
оздоблення 
виробів легкої 
промисловості

151,000

13
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