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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання
Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Київський університет 
імені Бориса Грінченка

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 783-С

012 Дошкільна освіта Комунальна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
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и 
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 к
он
ку
рс
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ї 
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О
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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 10852008 100218
0

Брагінець Дар`я Володимирівна 53106806 EH 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0094253 Дошкільна 
освіта

133,161

2 11276452 100218
0

Дем`янчик Євгенія Дмитрівна 53390469 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0310768 Дошкільна 
освіта

143,157

3 11127531 100218
0

Саражинська Світлана Юріївна 53354928 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0270502 Дошкільна 
освіта

142,443

1



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання
Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Київський університет 
імені Бориса Грінченка

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 783-С

012 Дошкільна освіта Комунальна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10939763 108881
6

Козько Крістіна Іванівна 53356576 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дошкільна 
освіта

0,000

2 11108390 108881
6

Копил Руслана Олександрівна 53107172 EH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дошкільна 
освіта

0,000

3 10942752 108881
6

Кравчук Вікторія Олегівна 51867058 KB 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дошкільна 
освіта

0,000

2



4 10784788 108881
6

Сорочан Єлизавета Дмитрівна 52911948 BC 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дошкільна 
освіта

0,000

3


