
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
м.київ

(населений пункт)

від «12» серпня 2021 року №2660-33

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

Тараса Шевченка у 2021 році та рішення приймальної комісії від «12» серпня 2021 
року, протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 2 арк.

Ректор Володимир БУГРОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Проект наказу вносять:

Відповідальний секретар
Приймальної комісії

Декан факультету соціології

Андрій КРЕНЕВИЧ

Валентина ЧЕПАК

Розсилається:

<

Відділ діловодства та архіву - 2 оригінали 
Бухгалтерія - 1
Науково-методичний центр 
організації навчального процесу - 1 
Планово-фінансовий відділ - 1
Приймальна комісія - 1
Факультет/інститут - З
2-й відділ -1
Студмістечко -1
Поліклініка -1
Бібліотека -1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти 
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «12» серпня 2021 року
№ 2660-33

054 Соціологія Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
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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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 ба

л

І 9871725 865804 Ігнатюк Олександр Олегович 163615 В21 30.06.2021
Диплом бакалавра

2021р. -
0094908

Соціологія 130.500

2 9298046 865804 Нсщерет 11азарій Олександрович 163599 В21 30.06.2021
Диплом бакалавра

2021р. -
0058915

Соціологія 159,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти 
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «12» серпня 2021 року
№ 2660-33

054 Соціологія Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
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прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівснь/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 ба

л

1 10206980 865805 Кремень Юлія Василівна 163600 В21 30.06.2021
Диплом бакалавра

2021р. -
0114545

Соціальні технології 159.000

2


