
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 «09» вересня 2022 року №3364-33

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

Тараса Шевченка у 2022 році та рішення приймальної комісії від «09» вересня 2022 
року, протокол№19,

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.



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 «09» вересня 2022 року 
№ 3364-33

054 Соціологія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 10926705 997648

Березненко Марія Сергіївна Соціологія 154,200

2 10770599 997648

Верховська Лмалія Сергіївна Соціологія 146,100

3 11174627 997648

Дзира Денис Русланович Соціологія 161,950
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4 11108689 997648

Куценко Василина Олексіївна Соціологія 148,150

5 10769982 997648

Кучеренко Владислава Геннадіївна Соціологія 145,350

6 11373081 997648

Устіновський Святослав Юрійович Соціологія 147,900

7 11058629 997648

Яновський Гліб Юрійович Соціологія 145,600
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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 «09» вересня 2022 року 

№ 3364-33

054 Соціологія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11061824 997649
Зелінський Кирило Вячеславович Соціальні 

технології
164,350

2 11027182 997649
Курус Назарій Ігорович Соціальні 

технології
150,600

3 10627009 997649
Молочний Дмитро Андрійович Соціальні 

технології
126,200

з



4 11392116 997649
Чужа Гліб Михайлович Соціальні 

технології
141,350
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