
1 
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 

ПРОТОКОЛ   

 

від 16 серпня 2021 року № 24 

м. Київ 

 

Засідання приймальної комісії. 

 

Голова – Іван ГРИЩЕНКО 

Секретар – Тетяна ВЛАСЮК 

 

Присутні: О. П. Баула; Н.М. Заріцька; Л. І. Зубкова; О.В. Колесник; М.В. Колосніченко; А. 

В. Мірошниченко; О.Б. Моргулець; С. Г. Натрошвілі; О. В. Ольшанська; В.М. Павленко, І. В. 

Панасюк; М.А. Ткаченко; Л. П. Хмелевська; О.О. Шевченко 

 

Порядок  денний: 

 

1. Про переведення на місця державного замовлення вступників, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форми здобуття освіти. 

2. Про рекомендацію до зарахування вступників для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за кошти фізичних або 

юридичних осіб денної та заочної форми здобуття освіти. 

 

СЛУХАЛИ: Івана ГРИЩЕНКО – Про переведення на місця державного замовлення 

вступників, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної 

форми здобуття освіти. 

ВИСТУПИЛИ: Тетяна ВЛАСЮК – з пропозицією про переведення на місця державного 

замовлення вступників, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

денної та заочної форми здобуття освіти. 

ВИРІШИЛИ: Відповідно до пп. 12-14 розділу VIII та пп. 3-4 розділу XII Умов прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом МОН України від 

15.10.2020 №1274, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.12.2020 за № 1225/35508 

перевести на місця державного замовлення вступників, які зараховані на навчання на 1 курс за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форми здобуття освіти за 

спеціальностями: 

 

Освітній ступінь «бакалавр» на базі «повної загальної середньої освіти» 

Денна форма здобуття освіти 

015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 

Прімак Марія Олегівна 

022 Дизайн (022.01 Графічний дизайн) 

Мостіпан Ярослава Олександрівна – дитина, один з батьків якої загинув у районі проведення 

антитерористичної операції 

105 Прикладна фізика та наноматеріали 

Стрельченко Андрій Андрійович – дитина з інвалідністю до 18 років (особа з інвалідністю І або ІІ 

групи) 

122 Комп'ютерні науки 

Черниш Максим Михайлович – дитина учасника бойових дій 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Рубанов Мирослав Олександрович 

Харченко Олег Юрійович 

182 Технології  легкої промисловості 

Безсмертна Альона Ігорівна 

Григоренко Анастасія Костянтинівна 

Костюк Катерина Олегівна 

Фурман Ангеліна Володимирівна 
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Майсак Марія Сергіївна 

Свистунова Юлія Юріївна 

Пантюшенко Діана Олександрівна 

Рудиченко Руслан Сергійович 

Скринніков Олександр Сергійович 

Чигринов Данило Русланович 

Заочна форма здобуття освіти 

Арабаджи Анастасія Григоріївна 

 

Освітній ступінь «магістр» на базі освітнього ступеня «бакалавр» 

Денна форма здобуття освіти 

081 Право 

Цуканова Ірина Михайлівна 

Яницька Ольга Леонідівна 

 

СЛУХАЛИ: Івана ГРИЩЕНКО  – Про рекомендацію до зарахування вступників для 

здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» за кошти фізичних або юридичних осіб денної та заочної форми здобуття освіти. 

ВИСТУПИЛИ: Тетяна ВЛАСЮК – з пропозицією про рекомендацію до зарахування 

вступників для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» за кошти фізичних або юридичних осіб денної та заочної форми здобуття 

освіти. 

ВИРІШИЛИ: – Рекомендувати до зарахування вступників для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за кошти фізичних або 

юридичних осіб денної та заочної форми здобуття освіти. 

Денна форма здобуття освіти 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

№ 

з/п Прізвище, ім'я, по-батькові вступника 

1.  Самойленко Альона Вікторівна 03.10.2000 

Заочна форма здобуття освіти 

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості 

№ 

з/п Прізвище, ім'я, по-батькові вступника 

1.  Овчаренко Юлія Сергіївна 17.08.1989 

 

 

 


