
               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 703-С

035 Філологія/035.01 українська мова та 
література Комунальна Бакалавр Заочна 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 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10978437 109732
7

Каменчук Ольга Ігорівна 52007579 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Українська мова 
та література

185,000
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035 Філологія/035.01 українська мова та 
література Комунальна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
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№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О
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 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
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ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О
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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 11061643 965681
Крамаренко Ольга Володимирівна 047838 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0140113 Українська мова 
та література

184,500

2 10552243 965681
Михалева Інна Олександрівна 078010 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0001599; 2021р. - 
0367105

Українська мова 
та література

175,000

3 11384529 965681
Непийвода Анастасія Максимівна 076704 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0001492; 2022р. - 
0303070

Українська мова 
та література

148,000

4 10631659 965681
Пржегарлінська Юлія Андріївна 076696 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0001676 Українська мова 
та література

122,000
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