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

Форма № Н-1.03.1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «07» вересня 2022 року №3173-33

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

Тараса Шевченка у 2022 році та рішення приймальної комісії від «07» вересня 
2022 року, протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.

Ректор

Додаток: на 3 арк.

Володимир БУГРОВ
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

/



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 імені 
Тараса Шевченка

Додаток до наказу від «07» вересня 2022 року 
№3173-33

054 Соціологія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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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
 ба

л

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11194143 997648
Кондратюк Анастасія Олегівна Соціологія 181,300

2 11299599 997648

Мельник Анастасія Юріївна Соціологія 186,200

3 10983970 997648

Товста Євгенія Олександрівна Соціологія 181,900



4 11181400 997648
Ясько Дар я Сергіївна Соціологія 179,250
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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 11197538 997649
Кудрик Єлизавета Андріївна Соціальні 

технології
174,150

2 10536644 997649

Мусатюк Анна Олександрівна Соціальні 
технології

180,400


