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Київський національний університет технологій та дизайну

НАКАЗ

Черкаси

від «11» серпня 2017 року №281

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до вищого навчального закладу Факультет 
ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Київського 
національного університету технологій та дизайну у 2017 році та рішення 
приймальної комісії від «11» серпня 2017 року, протокол №17,

НАКАЗУЮ:

зарахувати з «01» вересня 2017 року студентами 1 курсу заочної форми 
навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних або юридичних 
осіб згідно з додатком.
Додаток: на 3 арк.

Ректор Грищенко І.М.

М. П.



Міністерство освіти і науки України

Факультет ринкових, 
інформаційних та інноваційних 
технологій Київського 

національного університету 
технологій та дизайну

Додаток до наказу від «11»  серпня 2017 року 
№ 281

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

683439 Зубко Артем Володимирович 47165400 EP 30.06.2014 Диплом 
молодшого спеціаліста

Економіка (Економіка 
підприємства)

68,1



Міністерство освіти і науки України

Факультет ринкових, 
інформаційних та інноваційних 
технологій Київського 

національного університету 
технологій та дизайну

Додаток до наказу від «11»  серпня 2017 року 
№ 281

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

678707 Коломієць Олександр Миколайович 113373 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Комп'ютерна інженерія 65,565



Міністерство освіти і науки України

Факультет ринкових, 
інформаційних та інноваційних 
технологій Київського 

національного університету 
технологій та дизайну

Додаток до наказу від «11»  серпня 2017 року 
№ 281

182 Технології легкої 
промисловості Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб
№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

624105 Вдовенко Неля Василівна 35479098 EP 10.12.2008 Диплом 
молодшого спеціаліста

Конструювання та 
технології швейних 
виробів

85,85


