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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 

ПРОТОКОЛ   

 

від 16 вересня 2021 року № 27 

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; 

Н.Ю. Лесюта; О.Б. Моргулець; С. Г. Натрошвілі; О. В. Ольшанська; І. В. Панасюк; М.А. 

Ткаченко; Л. П. Хмелевська; Н.В. Чупринка; О.О. Шевченко 

 

Порядок  денний: 

 

1. Про переведення з 01 вересня 2021 року на навчання за державним замовленням осіб, які 

зараховані для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за 

денною формою за кошти фізичних та/або юридичних осіб наказом від 13.08.2021 року № 258. 

 

СЛУХАЛИ: Оксану МОРГУЛЕЦЬ – Про переведення з  16 вересня 2021 року на навчання 

за державним замовленням осіб, які зараховані для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі 

повної загальної середньої освіти; для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі ОКР 

«молодший спеціаліст»; для здобуття освітнього ступеня «магістр» на базі освітнього ступеня 

«бакалавр» за денною формою за кошти фізичних та/або юридичних осіб наказами від 

13.08.2021 року.  

ВИСТУПИЛИ: Тетяна ВЛАСЮК – з пропозицією про переведення з  16 вересня 2021 року 

на навчання за державним замовленням осіб, які зараховані для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти; для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 

на базі ОКР «молодший спеціаліст»; для здобуття освітнього ступеня «магістр» на базі освітнього 

ступеня «бакалавр» за денною формою за кошти фізичних та/або юридичних осіб наказами від 

13.08.2021 року.  

ВИРІШИЛИ: Відповідно до рішення Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки 

України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 від 16 

вересня 2021 року (додаток 5 «додаткові місця державного замовлення для осіб пільгових 

категорій та з особливими умовами вступу»), Правил прийому на навчання до Київського 

національного університету технологій та дизайну в 2021 році перевести з 16 вересня 2021 року на 

навчання за державним замовленням осіб, які зараховані для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти; для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 

на базі ОКР «молодший спеціаліст»; для здобуття освітнього ступеня «магістр» на базі освітнього 

ступеня «бакалавр» за денною формою за кошти фізичних та/або юридичних осіб наказами від 

13.08.2021 року № 258; від 13.08.2021 року № 260 від 13.09.2021 року № 262;  від 16.08.2021 року 

№ 288 наступних осіб за спеціальностями: 

 

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

Спеціальність 051 «Економіка»:  
Освітня програма Економіка 

Азізов Артур Русланович дитина з інвалідністю до 18 років (особа з 

інвалідністю І або ІІ групи) 

Освітня програма Міжнародна економіка 

Бондаренко Вероніка Максимівна дитина учасника бойових дій 

Заїка Дмитро Анатолійович дитина учасника бойових дій 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітня програма Фінанси, банківська справа та страхування 

Козачок Павло Олександрович дитина учасника бойових дій 



2 
 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Освітня програма Менеджмент 

Молочко Мирослава Олександрівна дитина з інвалідністю до 18 років (особа з 

інвалідністю І або ІІ групи) 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітня програма Господарсько-правова діяльність 

Піка Анастасія Віталіївна дитина учасника бойових дій 

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» 

Освітня програма Підприємництво в готельно - ресторанному бізнесі 

Гринь Анастасія Павлівна дитина учасника бойових дій 

Жарченко Тетяна Павлівна дитина учасника бойових дій 

Науменко Єва Сергіївна дитина учасника бойових дій 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування 

Освітня програма Публічне управління та адміністрування 

Сінькевич Тетяна Віталіївн дитина учасника бойових дій 

 

2. Освітній ступінь «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст»: 

Спеціальність 022 «Дизайн»: 

Підлисецька Олександра Юріївна дитина учасника бойових дій 

 

3. Освітній ступінь «магістр» на базі освітнього ступеня «бакалавр»: 

Спеціальність 073 «Менеджмент»: 

Освітня програма, Управління інноваційною діяльністю 

Бодько Єлізавета Сергіївна дитина сирота; дитина, позбавлена батьківського 

піклування, особи з їх числа 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: 

Освітня програм  Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу 

Залізінський Андрій Юрійович дитина сирота; дитина, позбавлена батьківського 

піклування, особи з їх числа 

Спеціальність 081 Право 

Освітня програма Господарсько-правова діяльність   
Цуканова Ірина Михайлівна дитина сирота; дитина, позбавлена батьківського 

піклування, особи з їх числа 

Яницька Ольга Леонідівна дитина учасника бойових дій 

 

 


