
1 

 

ПРОТОКОЛ № 4  

засідання конкурсної комісії з розміщення регіонального замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста 

Києва у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої  
та  вищої освіти міста Києва на 2020 рік 

 

від 27 жовтня 2020 року 

 

Проведення: засідання онлайн, 14:30  

Склад комісії: 17 представників департаментів КМДА, громадських та 
профспілкових  організацій. 

 

Присутні: Вчорашня О.В., Жильцов О.Б., Карась І.В., Кобилянський С.А., 

Корнієнко І.В., Леонтьєва О.В., Москаленко В.А., Поздєєва К.В., Трав’янова 

О.А., Трофименко О.М., Устименко С.М., Челомбітько В.Ю., Шкумбатюк К.Л., 

Шуляк М.В., Юрченко С.П., Яковенко М.А.  
Відсутні: Біба Л.М., Бондаренко О.М., Борисенко Л.М., Качан Л.Г., 

Орисенко Т.М. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про виконання регіонального замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних кадрів у закладах фахової передвищої та 

вищої освіти за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік. 

2. Розгляд заявок щодо перерозподілу вільних місць регіонального 

замовлення на підготовку фахівців відповідно до звернень закладів 

фахової передвищої та вищої освіти для переведення студентів пільгових 

категорій.  
 

Кворум для проведення засідання та прийняття рішень є.  

 

1. Про виконання регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних кадрів у закладах фахової передвищої та вищої освіти за 

кошти бюджету міста Києва на 2020 рік. 

ВИСТУПИЛИ:  

Москаленко В. А., який повідомив, що: 

закладами фахової передвищої та вищої освіти міста Києва здійснювався 

набір студентів, аспірантів, докторантів та слухачів відповідно до Умов прийому 

на навчання до закладів вищої освіти України у 2020 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019 року №1285, що 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 02.12.2019 № 1192/34163 (зі 

змінами внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

04.05.2020 № 591, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.05.2020 
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від № 415/34698) та правил прийому до вказаних закладів освіти у 2020 році.  

Набір здобувачів освіти, що фінансуються за рахунок коштів загального 

фонду бюджету міста Києва (далі – за регіональним замовленням), здійснювався 

відповідно до договорів на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних 

кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів. 
Станом на 26 жовтня 2020 року регіональне замовлення в частині 

підготовки фахівців за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Києва 

на 2020 рік виконано на 88 %. Одним із факторів, які на це вплинули є 

епідеміологічна ситуація в країні.  

Освітньо-професійний рівень 
Доведене регіональне 

замовлення на 

підготовку фахівців 

Фактичне 

виконання 
Відхилення 

Фаховий молодший бакалавр  3074 2712 -362 

Бакалавр  927 801 -126 

Магістр  459 446 -13 

 

Київський авіаційний технікум, Київський енергетичний коледж, Київський 

коледж легкої промисловості виконали регіональне замовлення відповідно до 

кількості (фахові молодші бакалаври), яка була їм доведена розпорядженням про 

затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців.  

Враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 12.06.20 № 484 
Київський коледж зв’язку передано на фінансування з державного бюджету, 

тому підготовка фахівців з 2020 року здійснюється за державним замовленням. 

Доведене регіональне замовлення на підготовку 224 фахових молодших 

бакалаври (спеціальності: 172 Телекомунікації і радіотехніка, 121 Інженерія 

програмного забезпечення, 123 Комп’ютерна інженерія, 073 Менеджмент) та 10 

бакалаврів (172 Телекомунікації і радіотехніка) не використане.  
Стан виконання регіонального замовлення по кожному закладу відображено 

у таблицях, що додаються (додатки 1-13).  

Шуляк М.В., який повідомив, що закладами фахової передвищої та вищої 

освіти, які належать до сфери управління Департаменту культури, регіональне 

замовлення на 2020 рік виконано майже у повному обсязі. Стан виконання 

регіонального замовлення по кожному закладу відображено у таблицях, що 
додаються (додатки 14-17).  

Карась І.В., яка повідомила, що закладами фахової передвищої освіти, які 

відносяться до сфери управління Департаменту охорони здоров’я, регіональне 

замовлення на 2020 рік виконано у повному обсязі. Стан виконання відображено 

у таблицях, що додаються (додатки 18-21).   

ГОЛОСУВАЛИ:  

Прийняти до відома інформацію про виконання регіонального замовлення на 

2020 рік закладами фахової передвищої та вищої освіти.  

 

"за" – усі присутні, "проти" – 0, "утримались" – 0.  
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2. Розгляд заявок щодо перерозподілу вільних місць регіонального замовлення на 

підготовку фахівців відповідно до звернень закладів фахової передвищої та 

вищої освіти для переведення студентів пільгових категорій.  

ВИСТУПИЛИ:  
Шуляк М.В., який:  

повідомив, що до конкурсної комісії звернулись три заклади, які належать 

до сфери управління Департаменту освіти і науки та один заклад, який належить 

до сфери управління Департаменту культури щодо надання додаткових місць для 

пільгової категорії осіб, які вступили на навчання до закладів фахової 

передвищої та вищої освіти міста Києва (додатки 22-24); 
запропонував вислухати керівників та/або представників цих закладів для 

надання пояснення необхідності надання додаткових місць по кожному 

студенту.  

Керівники закладів фахової передвищої та вищої освіти (Жильцов О.Б., 

Корнієнко І.В., Леонтьєва О.В., Яковенко М.А.), які:  

надали пояснення про те, що надання додаткових місць за визначеними 
спеціальностями для студентів пільгових категорій та підготовка таких фахівців 

не спричинить зайвого навантаження на бюджет міста, але створить позитивну 

динаміку для розвитку міста Києва, що відповідає рішенню Київської міської 

ради від 15.12.2011 №824/7060 (у редакції від 6 липня 2017 року №724/2886) 

«Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року», а також стане 
вагомою підтримкою для нормалізації, зокрема, і психологічного стану 

здобувачів освіти;   

надали інформацію щодо підтвердження пільгових категорій студентів;  

враховуючи, що відповідно до умов та правил прийому для здобуття 

ступенів бакалавра, магістра, освітньо-професійного ступеня молодшого 

бакалавра та особистого рейтингу (конкурсного балу) абітурієнтів в 2020 році до 
закладів фахової передвищої та вищої освіти вступили на навчання за рахунок 

коштів фізичних осіб 98 студентів (додаток 22), які мали право на спеціальні 

умови вступу відповідно до розділу VIII Умов та Правил прийому; пп.1,2 п.4 

Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 №975 (із змінами, 

внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 

№242) «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян 
для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої 

освіти», а саме першочергового переведення на навчання на місця державного 

(регіонального) замовлення у державних (комунальних) вищих навчальних 

закладах, що одержані за рахунок перерозподілу вищим навчальним закладом 

або відповідним державним замовником обсягів державного (регіонального) 

замовлення, студентів, зарахованих відповідно до умов та правил прийому згідно 
з угодами, укладеними між навчальним закладом та фізичною або юридичною 

особою, а саме: 

- діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування та студенти з 

багатодітних сімей (п’ять і більше дітей) – 9 осіб (категорії відповідно до 
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Закону України «Про охорону дитинства»); 

- учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України та брали участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення; діти осіб, визнаних постраждалими 

учасниками Революції Гідності; учасниками бойових дій, особами з 
інвалідністю внаслідок війни – 62 особи (категорії відповідно до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»); 

- діти з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи, яким не протипоказане навчання за 

обраною спеціальністю – 22 особи (категорії відповідно до Законів 

України «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні»). 
звернулися з проханням перевести студентів зазначених категорій на навчання 

за кошти бюджету міста та внести зміни до регіонального замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за кошти бюджету міста Києва 

на 2020 рік, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.05.2020 № 667 

(додатки 22-24).  

Члени конкурсної комісії висловились стосовно внесеної пропозиції. 

ВИСТУПИЛИ:  

Поздєєва К.В., яка запропонувала, щоб студенти, які навчаються за кошти 

фізичних/юридичних осіб та мають пільгові категорії звернулись до 

Департаменту соціальної політики з метою участі у соціальній програмі 

«Турбота. Назустріч киянам».  

Устименко С.М. зазначила, що відповідно до програми «Турбота. Назустріч 

киянам» не усі студенти пільгових категорій, а лише визначені, можуть брати 

участь у цій програмі.  

 

Шуляк М.В. зазначив, що не усі категорії осіб, які були надані керівниками 
закладів фахової передвищої та вищої освіти мають право на зарахування на 

навчання за рахунок коштів бюджету міста Києва. Тому розглядатись будуть 

саме заявки осіб, які віднесені до пільгових категорій відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про надання державної цільової підтримки деяким 

категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти».  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

1. Підтримати клопотання керівників закладів фахової передвищої та вищої 

освіти щодо надання державної цільової підтримки здобувачам освіти – 93 особи 

для здобуття фахової передвищої та вищої освіти, а саме переведення на 

навчання на місця регіонального замовлення у закладах фахової передвищої та 
вищої освіти, що одержані за рахунок перерозподілу замовником обсягів 
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регіонального замовлення.  

2. Відмовити клопотання керівників закладів фахової передвищої та вищої 

освіти щодо надання державної цільової підтримки здобувачам освіти – 5 особам 

для здобуття фахової передвищої та вищої освіти, а саме переведення на 

навчання на місця регіонального замовлення у закладах фахової передвищої та 
вищої освіти, що одержані за рахунок перерозподілу замовником обсягів 

регіонального замовлення. 

3. Звернутися з проханням до Департаменту освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

ініціювати внесення відповідних змін до регіонального замовлення на 2020 рік. 

 
"за" – 15, "проти" – 0, "утримались" – 1.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти до відома інформацію про виконання регіонального замовлення на 

2020 рік закладами фахової передвищої та вищої освіти.  

2. Підтримати клопотання керівників закладів фахової передвищої та вищої 
освіти щодо надання державної цільової підтримки здобувачам освіти (93 особи 

за списком, що додається – додаток 25) для здобуття фахової передвищої та 

вищої освіти, а саме переведення на навчання на місця регіонального замовлення 

у закладах фахової передвищої та вищої освіти, що одержані за рахунок 

перерозподілу замовником обсягів регіонального замовлення. 

3. Відмовити у клопотанні керівників закладів фахової передвищої та вищої 
освіти щодо надання державної цільової підтримки здобувачам освіти (5 осіб за 

списком, що додається – додаток 26) для здобуття фахової передвищої та вищої 

освіти, оскільки ці студенти не належать до пільгових категорій, яким 

передбачена можливість навчання за рахунок коштів бюджету міста Києва.   

4. Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) ініціювати внесення відповідних 
змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 05.05.2020 № 667 «Про затвердження 

регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік» (зі змінами від 24.07.2020 

№1081).  

 

Рішення прийнято. 
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голова комісії: 

________________ Шуляк Микола Васильович; 

 

члени комісії:  

________________ Вчорашня Олена Василівна; 

________________ Карась Ірина Василівна; 

________________ Кобилянський Сергій Анатолійович; 

________________ Москаленко Володимир Анатолійович; 

________________ Поздєєва Катерина Вікторівна; 

________________ Трав’янова Олена Анатоліївна; 

________________ Трофименко Олександр Миколайович; 

________________ Устименко Світлана Миколаївна; 

________________ Челомбітько Вікторія Юріївна; 

________________ Шкумбатюк Карина Любомирівна; 

________________ Юрченко Світлана Павлівна. 

 

 
за згодою: Жильцов О.Б., Корнієнко І.В., Леонтьєва О.В., Яковенко М.А.  

 
  



7 

 

   
 Додаток 1 

Київський державний коледж туризму та готельного господарства   

Код, найменування 

спеціальності 

Доведене 

регіональне 

замовлення 

на підготовку 

фахівців 

Фактичне виконання 

регіонального замовлення 

Відхилення 
На базі 9 

класу 

На базі 11 

класу 

Фаховий молодший спеціаліст (Молодший спеціаліст) 

081 Право - - -  

071 Облік і оподаткування 15 14 - -1 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 
15 15 - 0 

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
40 40 - 0 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 
15 15 - 0 

123 Комп’ютерна інженерія 15 15 - 0 

181 Харчові технології 50 50 - 0 

241 Готельно-ресторанна 

справа 
80 80 - 0 

242 Туризм 40 41 - +1 

Разом 270 270 - 0 

Бакалавр 

081 Право 25 - 7 -18 

241 Готельно-ресторанна 

справа 
25 - 25 0 

242 Туризм 25 - 25 0 

Разом 75 - 57 -18 

    
 

 

Додаток 2 

Державний вищий навчальний заклад "Київський авіаційний технікум"  

Код, найменування 

спеціальності 

Доведене 

регіональне 

замовлення 

на підготовку 

фахівців 

Фактичне виконання 

регіонального замовлення 

Відхилення  
На базі 9 

класу 

На базі 11 

класу 

Фаховий молодший бакалавр 

134 Авіаційна та ракетно-

космічна техніка 
50 50 

- 
0 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 
40 40 

- 
0 

051 Економіка 10 10 - 0 
Разом 100 100 - 0 
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Додаток 3 

Київський  коледж транспортної інфраструктури 

Код, найменування 

спеціальності 

Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

Фактичне виконання 

регіонального замовлення 
Відхилення  

на базі 9 

класу 

на базі 11 

класу 

Фаховий молодший бакалавр (Молодший спеціаліст) 

275 Транспортні технології 

(на залізничному транспорті) 
70 30 13 -27 

273 Залізничний транспорт 40 6 7 -27 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність 
8 4 - -4 

073 Менеджмент 9 9 - 0 

Разом 102 49 20 -58 

 

Додаток 4 

Олімпійський коледж імені Івана Піддубного 

Код, найменування 

спеціальності 

Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

Фактичне виконання 

регіонального замовлення 
Відхилення  

на базі 9 

класу 

на базі 11 

класу 

Фаховий молодший бакалавр (Молодший спеціаліст) 

017 Фізична культура і спорт 50 - 43 
-7 

 Разом 50 - 43 -7 

Бакалавр 

017 Фізична культура і спорт 40 - 38 -2 

Разом 40 - 38 -2 

 

Додаток  5 

Державний вищий навчальний заклад “Київський енергетичний коледж”  
Код, найменування 

спеціальності 

 

Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

Фактичне виконання 

регіонального замовлення 

 Відхилення  

на базі 9 

класу 

на базі 11 

класу 
Фаховий молодший бакалавр 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

27 27 - 

0 

143 Атомна енергетика 10 10 - 0 
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144 Теплоенергетика 27 27 - 0 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

27 27 - 

0 

Разом 91 91 - 0 

 

Додаток 6  

ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж» 
Код, найменування 

спеціальності 

 

Доведене 

регіональне 

замовлення 

на підготовку 

фахівців 

 

Фактичне виконання 

регіонального замовлення 

 
Відхилення  

на базі 9 

класу 

на базі 11 

класу 

Фаховий молодший бакалавр (Молодший спеціаліст) 
123 Комп’ютерна інженерія 30 25 5 0 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

30 25 5 0 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

30 23 7 0 

172 Телекомунікації та 

радіотехніка 
30 20 7 -3 

273 Залізничний транспорт 50 35 12 -3 

Разом 170 128 36 -6 

 

      Додаток  7 

Київський технікум електронних приладів  
Код, найменування 

спеціальності 

 

Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

 

Фактичне виконання 

регіонального замовлення 

 
Відхилення  

на базі 9 

класу 

на базі 11 

класу 

Фаховий молодший бакалавр (Молодший спеціаліст) 

051 Економіка 15 15 - 0 

071 Облік і 

оподаткування 
10 - - -10 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

45 45 - 0 

133 Галузеве 

машинобудування 
10 10 - 0 

152 Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна техніка 

10 10 - 0 

171 Електроніка 20 20 - 0 
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172 Телекомунікації та 

радіотехніка 
20 20 - 0 

Разом  130 120 - -10 

 

Додаток 8  

ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»/ 

        Київський фаховий коледж прикладних наук   

Код, найменування 

спеціальності 

Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

Фактичне виконання 

регіонального 

замовлення Відхилення  

на базі 9 

класу 

на базі 11 

класу 

Фаховий молодший бакалавр (Молодший спеціаліст) 

022 Дизайн 30 30 - 0 

071 Облік і оподаткування  20 20 - 0 

073 Менеджмент 25 25 - 0 

182 Технології легкої 

промисловості 
45 42 3 0 

Разом  120 117 3 0 

 

Додаток  9 

ДВНЗ «Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну»  
Код, найменування 

спеціальності 

 

Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

 

Фактичне виконання 

регіонального замовлення 

 

Відхилення  на базі 9 

класу 

на базі 

11 

класу 

на основі 

ОКР 

«Кваліфі- 

кований 

робітник» 

Фаховий молодший бакалавр  
071 Облік і 

оподаткування 
20 17 - - -3 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
40 37 - - -3 

073 Менеджмент 20 20 - - 0 

191 Архітектура та 

містобудування 
50 50 - - 0 

192 Будівництво та 

цивільна інженерія 
200 136 49 15 0 

206 Садово-паркове 

господарство 
40 40 - - 0 

Разом  370 300 49 15 -6 
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Додаток 10  

ДВНЗ «Київський механіко-технологічний коледж» 
Код, найменування 

спеціальності 

 

Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

 

Фактичне виконання 

регіонального замовлення 

 
Відхилення  

на базі 9 

класу 

на базі 

11 

класу 

на базі 

ПТУ 

Фаховий молодший бакалавр 
072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
15 15 - - 0 

073 Менеджмент  20 20 - - 0 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа  

20 15 - - -5 

231 Соціальна робота 15 15 - - 0 

131 Прикладна механіка 38 19 - 18 -1 

133 Галузеве 

машинобудування 
22 22 - - 0 

274 Автомобільний 

транспорт 
25 25 - - 0 

Разом  155 131 - 18 -6 

 

 

Додаток  11 

Київський коледж зв’язку 
Код, найменування 

спеціальності 

 

Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

 

Фактичне виконання 

регіонального 

замовлення 

 

*відповідно до 

Розпорядження 

КМУ від 

12.06.20 №484 

Коледж готує 

за держ. 

замовленням 

 

на базі 9 

класу 

на базі 11 

класу 

Фаховий молодший бакалавр (Молодший спеціаліст) 
172 Телекомунікації і 

радіотехніка  

130 - -  

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

30 - -  

123 Комп’ютерна інженерія 51 - -  

073 Менеджмент 13 - -  

Разом 224 - - - 

Бакалавр 
172 Телекомунікації і 

радіотехніка 

10 - -  

Разом 10 - - - 
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Додаток  12 

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка 

Код, найменування 

спеціальності 

 

Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

Фактичне виконання 

регіонального 

замовлення 
Відхилення  

на базі 9 

класу 

на базі 11 

класу 

Фаховий молодший бакалавр (Молодший спеціаліст) 

075 Маркетинг 30 20 10 0 

071 Облік і оподаткування 20 7 11 -2 

015.01 Професійна освіта. 

Будівництво  
20 - -  

015.09 Професійна освіта. 

Зварювання 
20 - -  

015.31 Професійна освіта 

Будівництво та зварювання 
- - 29 -11 

015.10 Професійна освіта. 

Комп’ютерні технології 
20 - -  

015.39 Професійна освіта. 

Цифрові технології 
- - 20 0 

015.20 Професійна освіта . 

Транспорт 
20 - -  

015.38 Професійна освіта. 

Транспорт 
- - 20 0 

015.21 Професійна освіта. 

Харчові технології 
20 - -  

015.37 Професійна освіта.  

Аграрне виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції 

та харчові технології 

- - 20 0 

Разом 150 27 110 -2 

Бакалавр 
081 Право 30 - 30 0 

075 Маркетинг 20 - 20 0 

015.09 Професійна освіта. 

Зварювання 
15 - -  

015.31 Професійна освіта. 

Будівництво та зварювання 
- - 8 -7 

015.10 Професійна освіта. 

Комп’ютерні технології 
15 - -  

015.39 Професійна освіта . 

Цифрові технології 
- - 14 -1 

015.20 Професійна освіта . 

Транспорт 
10 - -  

015.38 Професійна освіта .  

Транспорт 
- - - -10 

Разом  90 - 72 -18 
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Додаток  13  

Фаховий коледж «Універсум»  

Київського університету імені Бориса Грінченка  
Код, найменування 

спеціальності 
Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

Фактичне виконання 

регіонального 

замовлення Відхилення  

на базі 9 

класу 

на базі 11 

класу 
ОПС «Фаховий молодший бакалавр» 

012 Дошкільна освіта  45 33 9 -3 

013 Початкова освіта  75 54 5 -16 

014.11 Середня освіта  

(Фізична культура) 
15 15 - 0 

014.12 Середня освіта  

(Образотворче мистецтво) 
10 10 - 0 

014.13 Середня освіта  

(Музичне мистецтво) 
10 10 - 0 

022 Дизайн  10 10 - 0 

024 Хореографія  10 10 - 0 

061 Журналістика  10 10 - 0 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування  
10 10 - 0 

073 Менеджмент  10 10 - 0 

231 Соціальна робота 15 15 - 0 

Разом 220 187 14 -19 
ОР - Перший (бакалаврський) 

012 Дошкільна освіта 60 - 51 -9 
013 Початкова освіта 85 - 64 -21 

016 Спеціальна освіта 20 - 20 0 

017 Фізична культура і спорт 25 - 25 0 
022 Дизайн (022.01 

Графічний дизайн) 
10 - 10 0 

023 Образотворче 

мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

15 - 13 -2 

024 Хореографія 15 - 15 0 

025 Музичне мистецтво 15 - 12 -3 
029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

10 - 9 -1 

032 Історія та археологія 15 - 14 -1 

033 Філософія 10 - 10 0 
035 Філологія:   -   
035.01 Українська мова та 

література 
18 - 18 0 

035.041 Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

англійська 

20 - 20 0 

035.041 Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

10 - 10 0 
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англійська (переклад) 

035.043 Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - німецька 

10 - 8 -2 

035.051 Романські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - іспанська 

10 - 8 -2 

035.052 Романські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - італійська 

10 - 10 0 

035.055 Романські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

французька 

10 - 5 -5 

035.065 Східні мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - китайська 

10 - 10 0 

035.069 Східні мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - японська 

10 - 8 -2 

051 Економіка 5 - 3 -2 

052 Політологія 5 - 5 0 
053 Психологія 25 - 23 -2 

061 Журналістика 30 - 29 -1 
072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
10 - 9 -1 

073 Менеджмент 5 - 5 0 

081 Право 8 - 6 -2 

111 Математика 8 - 8 0 

122 Комп'ютерні науки 10 - 9 -1 
125 Кібербезпека 15 - 14 -1 
227 Фізична терапія, 

ерготерапія 
10 - 8 -2 

231 Соціальна робота  20 - 11 -9 
291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

16 - 15 -1 

293 Міжнародне право 5 - 4 -1 

Разом 560 - 489 -71 
ОР – Другий (магістерський). Ступінь магістра 

011 Освітні, педагогічні 

науки 
10 - 10 0 

012 Дошкільна освіта 45 - 45 0 

013 Початкова освіта 45 - 45 0 
016 Спеціальна освіта 10 - 10 0 

017 Фізична культура і спорт 10 - 10 0 

022 Дизайн 10 - 10 0 
023 Образотворче 

мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

10 - 10 0 

024 Хореографія 10 - 10 0 

025 Музичне мистецтво 10 - 10 0 
029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 
8 - 8 0 
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справа 

032 Історія та археологія 10 - 10 0 

033 Філософія 5 - 5 0 

035 Філологія   -   
035.01 Українська мова та 

література 
15 - 14 -1 

035.041 Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

англійська 

15 - 15 0 

035.041 Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

англійська (переклад) 

5 - 5 0 

035.043 Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - німецька 

5 - 3 -2 

035.051 Романські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - іспанська 

5 - 5 0 

035.052 Романські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - італійська 

5 - 5 0 

035.055 Романські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

французька 

5 - 5 0 

035.065 Східні мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - китайська 

5 - 5 0 

035.069 Східні мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - японська 

5 - 5 0 

053 Психологія 20 - 20 0 
061 Журналістика 24 - 24 0 
072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
5 - 5 0 

073 Менеджмент 38 - 37 -1 

081 Право 5 - 5 0 

111 Математика 5 - 5 0 

122 Комп'ютерні науки 10 - 10 0 

125 Кібербезпека 5 - 5 0 
227 Фізична терапія, 

ерготерапія 
5 - 5 0 

231 Соціальна робота  20 - 11 -9 
281 Публічне управління та 

адміністрування 
15 - 15 0 

291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

10 - 10 0 

Разом  410 - 397 -13 
ОР - Третій (освітньо-науковий). Ступінь доктора філософії 

011 Освітні, педагогічні 

науки 
6 - 6 0 
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012 Дошкільна освіта 2 - 2 0 

017 Фізична культура і спорт 2 - 2 0 
023 Образотворче 

мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

1 - 1 0 

025 Музичне мистецтво 1 - 1 0 

032 Історія та археологія 4 - 4 0 

033 Філософія 1 - 1 0 

035 Філологія 6 - 6 0 
051 Економіка 1 - 1 0 

053 Психологія 4 - 4 0 

125 Кібербезпека 2 - 2 0 

231 Соціальна робота 2 - 2 0 

Разом  32 - 32 0 
 

  

 Додаток  14 

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 

Код, найменування 

спеціальності 

 

Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

Фактичне виконання 

регіонального 

замовлення 
Відхилення  

 
на базі 9 

класу 

на базі 11 

класу 
Фаховий молодший бакалавр (Молодший спеціаліст) 

025 Музичне мистецтво 8 8 - 0 

026 Сценічне мистецтво 35 35 - 0 

Разом 43 43 - 0 

ОР - Перший (бакалаврський) 
025 Музичне мистецтво  20 - 20 0 

026 Сценічне мистецтво 40 - 39 -1 

Разом 60 - 59 -1 

ОР – Другий (магістерський). Ступінь магістра 
025 Музичне мистецтво 15 - 15 0 

026 Сценічне мистецтво  4 - 4 0 

Разом 19 - 19 0 

 

 

Додаток  15 

Київська муніципальна академія музики  ім. Р.М. Глієра 

Код, найменування 

спеціальності 

 

Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

Фактичне виконання 

регіонального 

замовлення 
Відхилення  

 
на базі 9 

класу 

на базі 11 

класу 
Фаховий молодший бакалавр (Молодший спеціаліст) 

025 Музичне мистецтво 107 106 - -1 

Разом 107 106 - -1 
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ОР - Перший (бакалаврський) 
025 Музичне мистецтво  50 - 50 0 

Разом 50 - 50 0 

ОР – Другий (магістерський). Ступінь магістра 
025 Музичне мистецтво 30 - 30 0 

Разом 30 - 30 0 

 

Додаток  16 

Муніципальний заклад вищої освіти «Київська Академія мистецтв» 

Код, найменування 

спеціальності 

 

Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

Фактичне виконання 

регіонального 

замовлення 
Відхилення  

 
на базі 9 

класу 

на базі 11 

класу 
ОР - Перший (бакалаврський) 

023 Образотворче мистецтво 5 - 5 0 

025 Музичне мистецтво 5 - 5 0 

026 Сценічне мистецтво 5 - 5 0 

Разом 15 - 15 0 

 

Додаток  17 

Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія 

танцю ім. С. Лифаря 

Код, найменування 

спеціальності 

 

Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

Фактичне виконання 

регіонального 

замовлення 
Відхилення  

 
на базі 9 

класу 

на базі 11 

класу 
Фаховий молодший бакалавр (Молодший спеціаліст) 

024 Хореографія  27 27 - 0 

Разом 27 27 - 0 

ОР - Перший (бакалаврський) 
024 Хореографія (бакалавр) 27 - 27 0 

Разом 27 - 27 0 

 

Додаток  18 

ВНЗ  "Перший київський медичний коледж" 

Код, найменування 

спеціальності 

 

Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

Фактичне виконання 

регіонального 

замовлення 
Відхилення  

 
на базі 9 

класу 

на базі 11 

класу 
Фаховий молодший бакалавр (Молодший спеціаліст) 

223. Медсестринство: 

спеціалізація   
75 75 - 0 
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"Сестринська справа" 

223. Медсестринство: 

спеціалізація  "Лікувальна 

справа" 

70 70 - 0 

224. Технології діагностики та 

лікування 

спеціалізація:  "Лабораторна 

діагностика"  

45 45 - 0 

Разом 190 190 - 0 

 

Додаток  19 

ВНЗ "Київський медичний коледж №3" 

Код, найменування 

спеціальності 

 

Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

Фактичне виконання 

регіонального 

замовлення 
Відхилення  

 
на базі 9 

класу 

на базі 11 

класу 
Фаховий молодший бакалавр (Молодший спеціаліст) 

223. Медсестринство  

спеціалізація: 

"Сестринська справа"  

175 175 - 0 

223. Медсестринство 

спеціалізація: 

 "Акушерська справа" 

30 30 - 0 

Разом 205 205 - 0 

 

 

Додаток  20 

ВНЗ "Київський медичний коледж ім П. І. Гаврося" 

Код, найменування 

спеціальності 

 

Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

Фактичне виконання 

регіонального 

замовлення 
Відхилення  

 
на базі 9 

класу 

на базі 11 

класу 
Фаховий молодший бакалавр (Молодший спеціаліст) 

223. Медсестринство  

спеціалізація: 

"Сестринська справа" 

50 50 - 0 

223. Медсестринство  

спеціалізація: 

"Лікувальна справа" 

20 20 - 0 

226 Фармація, промислова 

фармація 

спеціалізація: "Фармація" 

20 20 - 0 

Разом 90 90 - 0 

Підвищення кваліфікації 

223. Медсестринство  

 
4000  4000  
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Додаток  21 

ВНЗ Київський міський медичний коледж (ВНЗ КММК) 

Код, найменування 

спеціальності 

 

Доведене 

регіональне 

замовлення на 

підготовку 

фахівців 

Фактичне виконання 

регіонального 

замовлення 
Відхилення  

 
на базі 9 

класу 

на базі 11 

класу 
Фаховий молодший бакалавр (Молодший спеціаліст) 

223. Медсестринство:  

спеціалізація: 

"Сестринська справа" 

220 220 - 0 

223 Медсестринство: 

спеціалізація:  

"Стоматологія ортопедична" 

5  5 - 0 

Разом 225 225 - 0 

 

Додаток  22 

Розгляд заявок щодо перерозподілу вільних місць регіонального 

замовлення на підготовку фахівців відповідно до звернень  

закладів фахової передвищої та вищої освіти  

для переведення студентів пільгових категорій 
 

№ Назва закладу освіти План 

прийому 

Факт 

прийому 

Відхилення 

виконання 

ПІБ здобувача освіти, 

спеціальність, 

назва пільгової категорії 

  2020 рік 2020 рік   

1 
ДВНЗ «Київський 

коледж будівництва, 

архітектури та 

дизайну».  

Лист від 26.10.2020 

№215 

370 364 -6 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія Зубко Олександр 

Валерійович, учасник бойових 

дій, будинок згорів від пожежі, 

має трьох дітей. Був 

зарахований за кошти фізичної 

особи 

2 

Київський державний 

коледж туризму та 

готельного 

господарства.  

Лист від 26.10.202 

№271-01-07 

345 327 -18 

3 особи - діти з інвалідністю І, 

ІІ та ІІІ групи, яким не 

протипоказане навчання за 

обраною спеціальністю (за 

списком, що додається, 

додаток 23); 

8 осіб - учасники бойових дій, 

які захищали незалежність, 

суверенітет і територіальну 

цілісність України та брали 

участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її 

проведення; діти осіб, 

визнаних постраждалими 

учасниками Революції 

Гідності; учасниками бойових 

дій, особами з інвалідністю 

внаслідок війни (за списком, 
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що додається, додаток 23); 

2 особи, які є внутрішньо 

переміщеними особами, а 

також діти, які проживають у 

населених пунктах на лінії 

зіткнення (за списком, що 

додається, додаток 23) 

3 

Київський університет 

імені Бориса 

Грінченка.  

Лист від 05.10.2020 

№23/01-1568 

1190 1087 -103 

8 осіб – діти-сироти; діти, 

позбавлені батьківського 

піклування та студенти з 

багатодітних сімей (п’ять і 

більше дітей) (за списком, що 

додається, додаток 24); 

50 осіб – учасники бойових дій, 

які захищали незалежність, 

суверенітет і територіальну 

цілісність України та брали 

участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її 

проведення; діти осіб, 

визнаних постраждалими 

учасниками Революції 

Гідності; учасниками бойових 

дій, особами з інвалідністю 

внаслідок війни (за списком, 

що додається, додаток 24); 

17 осіб – діти з інвалідністю І, 

ІІ та ІІІ групи, яким не 

протипоказане навчання за 

обраною спеціальністю (за 

списком, що додається, 

додаток 24) 

4 Муніципальний заклад 

вищої освіти 

«Київська Академія 

мистецтв». Лист від 

08.09.2020 

№060/01/10-06/227 та 

пояснювальна записка 

від 19.10.2020 

№060/01/10-06/284 

15 15 0 

025 «Музичне мистецтво» 

студенти ІІ курсу Пашалик 

Є.І., Шуляк А.В.  за рейтингом 

успішності претендують на 

вакантні пільгові місця за 2019 

рік, які звільнились через 

відрахування студентів по 

спеціальності 023 

«Образотворче мистецтво»  

  2019 рік 2019 рік   

5 

Київський державний 

коледж туризму та 

готельного 

господарства.  

Лист від 26.10.202 

№271-01-07 

350 301 -49 

123 Комп’ютерна інженерія 

Тищенко Гліб Андрійович,  

був зарахований за кошти 

фізичної особи, у 2020 році 

став повною сиротою; 

3 особи - учасники бойових 

дій, які захищали незалежність, 

суверенітет і територіальну 

цілісність України та брали 

участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її 

проведення; діти осіб, 

визнаних постраждалими 

учасниками Революції 
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Гідності; учасниками бойових 

дій, особами з інвалідністю 

внаслідок війни (за списком, 

що додається, додаток 23); 

2 особи - діти з інвалідністю І, 

ІІ та ІІІ групи, яким не 

протипоказане навчання за 

обраною спеціальністю (за 

списком, що додається, 

додаток 23); 

1 особа, яка є внутрішньо 

переміщеною особою, а також 

діти, які проживають у 

населених пунктах на лінії 

зіткнення (за списком, що 

додається, додаток 23) 

 

Додаток  23 

Київський державний коледж туризму та готельного господарства  

№ 

з/п 

Код, найменування 

спеціальності 
П.І.Б. студента Пільгова категорія 

Вступ 2020 року Фаховий молодший бакалавр 

1. 242 Туризм Бузенко Софія Юріївна 

особи з інвалідністю I, II груп та діти 

з інвалідністю віком до 18 років, яким 

не протипоказано навчання за 

обраною спеціальністю; 

2. 242 Туризм Ахмет Софія Олександрівна 

діти осіб, визнаних постраждалими 

учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з 

інвалідністю внаслідок війни 

відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

3. 242 Туризм Маллук Елізабет Білал 

особи, які є внутрішньо 

переміщеними особами відповідно до 

Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», а також діти, які 

проживають у населених пунктах на 

лінії зіткнення; 

4. 242 Туризм Плескач Карина Андріївна 

діти осіб, визнаних постраждалими 

учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з 

інвалідністю внаслідок війни 

відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

5. 
241 Готельно-

ресторанна справа 
Білінська Маргарита Сергіївна 

діти осіб, визнаних постраждалими 

учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з 

інвалідністю внаслідок війни 

відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 
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6. 
241 Готельно-

ресторанна справа 
Дехтяренко Нікіта Ігорович 

діти осіб, визнаних постраждалими 

учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з 

інвалідністю внаслідок війни 

відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

7. 
241 Готельно-

ресторанна справа 
 Глазунова Милана Микитівна 

особи, які є внутрішньо 

переміщеними особами відповідно до 

Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», а також діти, які 

проживають у населених пунктах на 

лінії зіткнення; 

8. 
181 Харчові 

технології 
Бедін Олег Олегович 

діти осіб, визнаних постраждалими 

учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з 

інвалідністю внаслідок війни 

відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

9. 
181 Харчові 

технології 
Гайдак Вікторія Сергіївна 

діти осіб, визнаних постраждалими 

учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з 

інвалідністю внаслідок війни 

відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

10. 
181 Харчові 

технології 
Костіна Вікторія Андріївна 

діти осіб, визнаних постраждалими 

учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з 

інвалідністю внаслідок війни 

відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

11. 
181 Харчові 

технології 

Прозоровський Дмитро 

Володимирович 

особи з інвалідністю I, II груп та діти 

з інвалідністю віком до 18 років, яким 

не протипоказано навчання за 

обраною спеціальністю; 

12. 
181 Харчові 

технології 
Тарасова Анжеліка Денисівна 

діти осіб, визнаних постраждалими 

учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з 

інвалідністю внаслідок війни 

відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

13. 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Невгод Максим Олександрович 

особи з інвалідністю I, II груп та діти 

з інвалідністю віком до 18 років, яким 

не протипоказано навчання за 

обраною спеціальністю; 

Вступ 2019 року Молодший спеціаліст  

14. 

072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

Шкнай Кирило Олегович 

діти осіб, визнаних постраждалими 

учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з 

інвалідністю внаслідок війни 

відповідно до Закону України «Про 
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статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

15. 
123 Комп’ютерна 

інженерія 

Вознесенський Артем 

Сергійович     

діти осіб, визнаних постраждалими 

учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з 

інвалідністю внаслідок війни 

відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

16. 
123 Комп’ютерна 

інженерія 
Тищенко Гліб Андрійович 

діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, особи з їх 

числа; 

17. 
123 Комп’ютерна 

інженерія 
Шикула В’ячеслав Максимович 

особи з інвалідністю I, II груп та діти 

з інвалідністю віком до 18 років, яким 

не протипоказано навчання за 

обраною спеціальністю; 

18. 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Гольонко Нікіта Віталійович 

діти осіб, визнаних постраждалими 

учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з 

інвалідністю внаслідок війни 

відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

19. 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Савєнков Ілля Олександрович 

особи, які є внутрішньо 

переміщеними особами відповідно до 

Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», а також діти, які 

проживають у населених пунктах на 

лінії зіткнення; 

20. 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Кутовий Нікіта Васильович 

особи з інвалідністю I, II груп та діти 

з інвалідністю віком до 18 років, яким 

не протипоказано навчання за 

обраною спеціальністю; 

 

Додаток  24 

Київський університет імені Бориса Грінченка  

№ 

з/п 

Код, найменування 

спеціальності 
П.І.Б. студента Пільгова категорія 

Фаховий молодший бакалавр 

1. 
023 Образотворче 

мистецтво 
Дерябіна Валерія Дмитрівна 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

2. 
023 Образотворче 

мистецтво 
Ніколаєнко Микола Олегович 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

3. 
023 Образотворче 

мистецтво 

Спасіченко Вероніка Валеріївна 

 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій - інваліда внаслідок 

війни 

4. 061 Журналістика 
Сорокопуд Марія Валентинівна 

 

Дитина, позбавлена батьківського 

піклування 

Бакалавр 

5. 013 Початкова освіта 
Субботіна Мар'яна 

Олександрівна 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

6. 016 Спеціальна Галенко Вікторія Миколаївна Дитина з інвалідністю 
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освіта 

7. 
016 Спеціальна 

освіта 
Данилюк Іванна Павлівна Дитина з інвалідністю 

8. 
016 Спеціальна 

освіта 
Малафій Ірина Володимирівна 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

9. 
016 Спеціальна 

освіта 
Скринська Тетяна Сергіївна 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

10. 
016 Спеціальна 

освіта 
Мітуріч Вероніка Миколаївна Дитина з багатодітної родини 

11. 
017 Фізична культура 

і спорт 
Левашов Іван Олександрович Дитина з інвалідністю 

12. 
017 Фізична культура 

і спорт 
Кішка Софія Володимирівна 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

13. 
017 Фізична культура 

і спорт 
Ткачук Олексій Віталійович 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

14. 
017 Фізична культура 

і спорт 
Білазін Всеволод Миколайович 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

15. 
017 Фізична культура 

і спорт 

Коцупал Анастасія 

Олександрівна 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

16. 
017 Фізична культура 

і спорт 
Хейлик Іван В'ячеславович 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

17. 
022 Дизайн (022.01 

Графічний дизайн) 
Рудік Сергій Володимирович Особа з інвалідністю 

18. 
022 Дизайн (022.01 

Графічний дизайн) 
Кошка Ангеліна Дмитрівна 

Дитина з інвалідністю пов'язаної з 

наслідками Чорнобильської 

катастрофи 

19. 

023 Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

Богацька Анжеліка 

Олександрівна 
Дитина з інвалідністю 

20. 024 Хореографія Василюк Інна Олександрівна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

21. 024 Хореографія Дзюбак Софія Сергіївна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

22. 024 Хореографія Засипкіна Анастасія Юріївна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

23. 024 Хореографія 
Коберник Олександра 

Анатоліївна 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

24. 024 Хореографія Чебаненко Ганна Денисівна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

25. 
032 Історія та 

археологія 
Висоцький Єгор Русланович 

Дитина з інвалідністю 

 

26. 
032 Історія та 

археологія 

Палійчук Сергій 

Володимирович 

Дитина з інвалідністю 

 

27. 
032 Історія та 

археологія 
Лапіна Анжеліка Петрівна 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

 

28. 
032 Історія та 

археологія 
Найченко Діана Ярославівна 

Особа, що є дитиною загиблого 

(померлого) учасника бойових дій 

 

29. 
032 Історія та 

археологія 
Підвірний Віктор Іванович 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

30. 033 Філософія Козорода Єгор Олександрович Дитина з інвалідністю 

31. 
035.041 Германські 

мови та літератури 
Шен Айлін Махмутівна 

Дитина з інвалідністю + Внутрішньо 

переміщені особи 
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(переклад включно), 

перша - англійська 

32. 

035.041 Германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - англійська 

Бруяка Дарія Олександрівна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

33. 

035.041 Германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - англійська 

Дорофєєва Ірина Сергіївна 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій + Внутрішньо 

переміщена особа 

34. 

035.041 Германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - англійська 

(переклад) 

Луцик Юлія Олександрівна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

35. 

035.051 Романські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - іспанська 

Кецька Вікторія Олегівна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

36. 

035.065 Східні мови 

та літератури 

(переклад включно), 

перша - китайська 

Афанасьєва Вероніка Сергіївна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

37. 

035.069 Східні мови 

та літератури 

(переклад включно), 

перша - японська 

Поляченко Поліна Петрівна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

38. 052 Політологія Мирончук Іван Вікторович 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

39. 053 Психологія Гикава Ольга Юріївна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

40. 053 Психологія Бугай Богдана Геннадіївна Дитина з інвалідністю 

41. 053 Психологія Балашова Вероніка Андріївна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

42. 053 Психологія Буштіна Наталія Михайлівна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

43. 053 Психологія Одегова Віолета Георгіївна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

44. 061 Журналістика Кіндратенко Каріна Миколаївна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

45. 061 Журналістика Пацьора Катерина Вячеславівна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

46. 061 Журналістика Фаліон Крістіна Сергіївна Дитина з інвалідністю 

47. 061 Журналістика 
Косогова Валентина 

Олександрівна 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

48. 061 Журналістика Єрошкіна Єлизавета Вадимівна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

49. 061 Журналістика Мусієнко Олена Едуардівна Дитина з інвалідністю 

50. 061 Журналістика Долга Уляна Юріївна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

51. 081 Право Боровський Назар Максимович Дитина з інвалідністю 

52. 081 Право Першко Валерія Василівна Дитина з інвалідністю 

53. 081 Право Головач Валетнин Сергійович 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

54. 081 Право Мариношенко Анна Олексіївна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 
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55. 081 Право 
Хоменко Анастасія 

Олександрівна 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

56. 081 Право Чорна Діана Андріївна 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

57. 
122 Комп'ютерні 

науки 
Буренко Єлизавета Андріївна Дитина з інвалідністю 

58. 
122 Комп'ютерні 

науки 

Грищенко Данііл 

Олександрович 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

59. 
122 Комп'ютерні 

науки 
Іванченко Сніжана Олексіївна 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

60. 125 Кібербезпека 
Вільховий Данило 

Вячеславович 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій - інваліда внаслідок 

війни 

61 
227 Фізична терапія, 

ерготерапія 
Гапченко Андрій Олегович 

Дитина з інвалідністю 

 

62. 
227 Фізична терапія, 

ерготерапія 
Куриленко Руслана Андріївна 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

63. 

291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

Гурин Єгор Валерійович 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

64. 

291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

Кузів Олександра 

Володимирівна 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

65. 

291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

Кирилюк Андрій Романович 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій + Дитина з інвалідністю 

Магістр 

66. 
017 Фізична культура 

і спорт 

Бадун Віталій Іванович 

 

Особа з числа дітей-сиріт 

 

67. 
017 Фізична культура 

і спорт 

Жуков Данило Вікторович 

 

Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій + Внутрішньо 

переміщена особа 

68. 
025 Музичне 

мистецтво 

Мозолєва Вікторія Геннадіївна 

 
Особа з числа дітей-сиріт 

69. 

035.01 Філологія 

Зарубіжна мова та 

література 

Коцюбівська Марія Андріївна 

 

Особа з числа дітей позбавлених 

батьківського піклування 

70. 

035.052 Романські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - італійська 

Старенченко Марина Андріївна 

 
Особа з числа дітей-сиріт 

71. 053 Психологія 
Ареф’єва Юлія Євгеніївна 

 

Особа, що є дитиною загиблого 

(померлого) учасника бойових дій 

72. 061 Журналістика 
Михайлюк Андрій 

Ростиславович  
Особа з числа дітей-сиріт 

73. 

072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

Носаль Єгор Олександрович 
Особа, що є дитиною учасника 

бойових дій 

74. 081 Право 
Ковальчук Олексій 

Олексійович 
Учасник бойових дій 

75. 
227 Фізична терапія, 

ерготерапія 
Петрусь Дарина Олександрівна Особа з числа дітей-сиріт 
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Додаток 25  

 

1. ДВНЗ «Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну», спец. 192 

Будівництво та цивільна інженерія, Зубко Олександр Валерійович  

навчається на заочній формі навчання, учасник бойових дій. 
2. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 

123 Комп’ютерна інженерія, Тищенко Гліб Андрійович, діти-сироти, діти, 

позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; 

3. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 

121 Інженерія програмного забезпечення, Невгод Максим Олександрович, 

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким 
не протипоказано навчання за обраною спеціальністю; 

4. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 

181 Харчові технології, Бедін Олег Олегович, діти осіб, визнаних 

постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, 

особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
5. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 

181 Харчові технології, Гайдак Вікторія Сергіївна, діти осіб, визнаних 

постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, 

особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

6. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 
181 Харчові технології, Костіна Вікторія Андріївна, діти осіб, визнаних 

постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, 

особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

7. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 

181 Харчові технології, Прозоровський Дмитро Володимирович, особи з 
інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не 

протипоказано навчання за обраною спеціальністю 

8. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 

181 Харчові технології, Тарасова Анжеліка Денисівна, діти осіб, визнаних 

постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, 

особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

9. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 

241 Готельно-ресторанна справа, Білінська Маргарита Сергіївна, діти осіб, 

визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 

бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
10. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 

241 Готельно-ресторанна справа, Дехтяренко Нікіта Ігорович, діти осіб, 

визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 
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бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

11. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец.  

242 Туризм, Бузенко Софія Юріївна, особи з інвалідністю I, II груп та діти 

з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказано навчання за 
обраною спеціальністю; 

12. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 

242 Туризм, Ахмет Софія Олександрівна, діти осіб, визнаних 

постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, 

особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
13. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 

242 Туризм, Плескач Карина Андріївна, діти осіб, визнаних 

постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, 

особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

14. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 
072 Фінанси, банківська справа та страхування, Шкнай Кирило Олегович, 

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни 

відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

15. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 
123 Комп’ютерна інженерія, Вознесенський Артем Сергійович, діти осіб, 

визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 

бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

16. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 

123 Комп’ютерна інженерія, Шикула В’ячеслав Максимович, особи з 
інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не 

протипоказано навчання за обраною спеціальністю; 

17. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 

121 Інженерія програмного забезпечення, Гольонко Нікіта Віталійович, 

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни 
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

18. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Кутовий Нікіта 

Васильович, особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 

18 років, яким не протипоказано навчання за обраною спеціальністю; 
19. Київський університет імені Бориса Грінченка/Фаховий коледж 

«Універсум», спец. 023 Образотворче мистецтво, Дерябіна Валерія 

Дмитрівна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 
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20. Київський університет імені Бориса Грінченка/Фаховий коледж 

«Універсум», спец. 023 Образотворче мистецтво, Ніколаєнко Микола 

Олегович, особа, що є дитиною учасника бойових дій;  

21. Київський університет імені Бориса Грінченка/Фаховий коледж 

«Універсум», спец. 023 Образотворче мистецтво, Спасіченко Вероніка 
Валеріївна, особа, що є дитиною учасника бойових дій - інваліда внаслідок 

війни; 

22. Київський університет імені Бориса Грінченка/Фаховий коледж 

«Універсум», спец. 061 Журналістика, Сорокопуд Марія Валентинівна, 

дитина, позбавлена батьківського піклування; 

23. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 013 Початкова освіта, 
Субботіна Мар'яна Олександрівна, особа, що є дитиною учасника бойових 

дій; 

24. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 016 Спеціальна 

освіта, Галенко Вікторія Миколаївна, дитина з інвалідністю; 

25. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 016 Спеціальна 

освіта, Данилюк Іванна Павлівна, дитина з інвалідністю; 
26. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 016 Спеціальна 

освіта, Малафій Ірина Володимирівна, особа, що є дитиною учасника 

бойових дій; 

27. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 016 Спеціальна 

освіта, Скринська Тетяна Сергіївна, особа, що є дитиною учасника 

бойових дій; 
28. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 016 Спеціальна 

освіта, Мітуріч Вероніка Миколаївна, дитина з багатодітної родини; 

29. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 017 Фізична культура 

і спорт, Левашов Іван Олександрович, дитина з інвалідністю; 

30. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 017 Фізична культура 

і спорт, Кішка Софія Володимирівна, особа, що є дитиною учасника 
бойових дій; 

31. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 017 Фізична культура 

і спорт, Ткачук Олексій Віталійович, особа, що є дитиною учасника 

бойових дій; 

32. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 017 Фізична культура 

і спорт, Білазін Всеволод Миколайович, особа, що є дитиною учасника 
бойових дій; 

33. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 017 Фізична культура 

і спорт, Коцупал Анастасія Олександрівна, особа, що є дитиною учасника 

бойових дій; 

34. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 017 Фізична культура 

і спорт, Хейлик Іван В'ячеславович, особа, що є дитиною учасника бойових 
дій; 

35. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 022 Дизайн (022.01 

Графічний дизайн), Рудік Сергій Володимирович, особа з інвалідністю; 
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36. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 022 Дизайн (022.01 

Графічний дизайн), Кошка Ангеліна Дмитрівна, дитина з інвалідністю 

пов'язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи; 

37. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, Богацька Анжеліка 
Олександрівна, дитина з інвалідністю; 

38. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 024 Хореографія, 

Василюк Інна Олександрівна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 

39. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 024 Хореографія,  

Дзюбак Софія Сергіївна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 

40. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 024 Хореографія,  
Засипкіна Анастасія Юріївна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 

41. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 024 Хореографія, 

Коберник Олександра Анатоліївна, особа, що є дитиною учасника бойових 

дій; 

42. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 024 Хореографія, 

Чебаненко Ганна Денисівна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 
43. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 032 Історія та 

археологія, Висоцький Єгор Русланович, дитина з інвалідністю 

44. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 032 Історія та 

археологія, Палійчук Сергій Володимирович, дитина з інвалідністю; 

45. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 032 Історія та 

археологія, Лапіна Анжеліка Петрівна, особа, що є дитиною учасника 
бойових дій; 

46. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 032 Історія та 

археологія, Найченко Діана Ярославівна, особа, що є дитиною загиблого 

(померлого) учасника бойових дій; 

47. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 032 Історія та 

археологія, Підвірний Віктор Іванович, особа, що є дитиною учасника 
бойових дій; 

48. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 033 Філософія, 

Козорода Єгор Олександрович, дитина з інвалідністю; 

49. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 035 Філологія, Шен 

Айлін Махмутівна, дитина з інвалідністю; 

50. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 035 Філологія, Бруяка 
Дарія Олександрівна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 

51. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 035 Філологія, 

Дорофєєва Ірина Сергіївна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 

52. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 035 Філологія, Луцик 

Юлія Олександрівна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 

53. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 035 Філологія, 
Кецька Вікторія Олегівна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 
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54. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 035 Філологія, 

Афанасьєва Вероніка Сергіївна, особа, що є дитиною учасника бойових 

дій; 

55. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 035 Філологія, 

Поляченко Поліна Петрівна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 
56. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 052 Політологія, 

Мирончук Іван Вікторович, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 

57. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 053 Психологія, 

Гикава Ольга Юріївна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 

58. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 053 Психологія, 

Бугай Богдана Геннадіївна, дитина з інвалідністю; 
59. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 053 Психологія, 

Балашова Вероніка Андріївна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 

60. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 053 Психологія, 

Буштіна Наталія Михайлівна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 

61. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 053 Психологія, 

Одегова Віолета Георгіївна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 
62. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 061 Журналістика, 

Кіндратенко Каріна Миколаївна, особа, що є дитиною учасника бойових 

дій; 

63. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 061 Журналістика, 

Пацьора Катерина Вячеславівна, особа, що є дитиною учасника бойових 

дій; 
64. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 061 Журналістика, 

Фаліон Крістіна Сергіївна, дитина з інвалідністю; 

65. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 061 Журналістика, 

Косогова Валентина Олександрівна, особа, що є дитиною учасника 

бойових дій; 

66. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 061 Журналістика, 
Єрошкіна Єлизавета Вадимівна, особа, що є дитиною учасника бойових 

дій; 

67. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 061 Журналістика, 

Мусієнко Олена Едуардівна, дитина з інвалідністю; 

68. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 061 Журналістика, 

Долга Уляна Юріївна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 
69. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 081 Право, 

Боровський Назар Максимович, дитина з інвалідністю; 

70. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 081 Право, Першко 

Валерія Василівна, дитина з інвалідністю; 

71. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 081 Право, Головач 

Валетнин Сергійович, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 
72. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 081 Право, 

Мариношенко Анна Олексіївна, особа, що є дитиною учасника бойових 

дій; 
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73. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 081 Право, Хоменко 

Анастасія Олександрівна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 

74. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 081 Право, Чорна 

Діана Андріївна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 

75. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 122 Комп'ютерні 
науки, Буренко Єлизавета Андріївна, дитина з інвалідністю; 

76. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 122 Комп'ютерні 

науки, Грищенко Данііл Олександрович, особа, що є дитиною учасника 

бойових дій; 

77. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 122 Комп'ютерні 

науки, Іванченко Сніжана Олексіївна, особа, що є дитиною учасника 
бойових дій; 

78. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 125 Кібербезпека, 

Вільховий Данило Вячеславович, особа, що є дитиною учасника бойових 

дій - інваліда внаслідок війни; 

79. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 227 Фізична терапія, 

ерготерапія, Гапченко Андрій Олегович, дитина з інвалідністю; 
80. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 227 Фізична терапія, 

Куриленко Руслана Андріївна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 

81. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, Гурин Єгор 

Валерійович, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 

82. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 291 Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, Кузів Олександра 

Володимирівна, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 

83. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, Кирилюк Андрій 

Романович, особа, що є дитиною учасника бойових дій + Дитина з 

інвалідністю; 
84. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 017 Фізична культура 

і спорт, ступінь магістра, Бадун Віталій Іванович, особа з числа дітей-сиріт; 

85. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 017 Фізична культура 

і спорт, ступінь магістра, Жуков Данило Вікторович, особа, що є дитиною 

учасника бойових дій; 

86. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 025 Музичне 
мистецтво, ступінь магістра, Мозолєва Вікторія Геннадіївна, особа з числа 

дітей-сиріт; 

87. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 035.01 Філологія. 

Зарубіжна мова та література, ступінь магістра, Коцюбівська Марія 

Андріївна, особа з числа дітей позбавлених батьківського піклування; 

88. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 035.052 Романські 
мови та літератури (переклад включно), перша - італійська, ступінь 

магістра, Старенченко Марина Андріївна, особа з числа дітей-сиріт; 
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89. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 053 Психологія, 

ступінь магістра, Ареф’єва Юлія Євгеніївна, особа, що є дитиною 

загиблого (померлого) учасника бойових дій; 

90. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 061 Журналістика, 

ступінь магістра, Михайлюк Андрій Ростиславович, особа з числа дітей-
сиріт; 

91. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, ступінь магістра, Носаль Єгор 

Олександрович, особа, що є дитиною учасника бойових дій; 

92. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 081 Право, ступінь 

магістра, Ковальчук Олексій Олексійович, учасник бойових дій; 
93. Київський університет імені Бориса Грінченка, спец. 227 Фізична терапія, 

ерготерапія, ступінь магістра, Петрусь Дарина Олександрівна, особа з 

числа дітей-сиріт. 
 

 

 

Додаток  26 

1. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 
242 Туризм, Маллук Елізабет Білал, особи, які є внутрішньо 

переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а також діти, які 

проживають у населених пунктах на лінії зіткнення; 

2. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 
241 Готельно-ресторанна справа, Глазунова Милана Микитівна, особи, 

які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а також 

діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення; 

3. Київський державний коледж туризму та готельного господарства, спец. 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Савєнков Ілля 
Олександрович, особи, які є внутрішньо переміщеними особами 

відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», а також діти, які проживають у 

населених пунктах на лінії зіткнення; 

4. Муніципальний заклад вищої освіти «Київська Академія мистецтв», 

спец. 025 «Музичне мистецтво» Пашалик Є.І. за рейтингом успішності 
претендує на вакантні пільгові місця за 2019 рік, які звільнились через 

відрахування студентів по спеціальності 023 «Образотворче мистецтво» 

5. Муніципальний заклад вищої освіти «Київська Академія мистецтв», 

спец.  025 «Музичне мистецтво» студент ІІ курсу Шуляк А.В.  за 

рейтингом успішності претендує на вакантні пільгові місця за 2019 рік, 

які звільнились через відрахування студентів по спеціальності 023 
«Образотворче мистецтво» 

 


