
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«КИЄВО-МОГШІЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

НАКАЗ

29 вересня 2020 р. Київ № 840-с

Про переведення на додаткові місця 
державного замовлення

На підставі рішення конкурсної комісії Міністерства освіти і науки 
України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2020 році (Протокол № 5 від 24 
вересня 2020 року) про виділення додаткових місць державного замовлення 
на прийом фахівців за державним замовленням на прийом фахівців за 
освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та за 
освітнім ступенями бакалавра і магістра для осіб пільгових категорій

НАКАЗУЮ:

Перевести з 29 вересня 2020 року на додаткові місця державного 
замовлення осіб, які були зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб на основі повної загальної середньо освіти та не отримували 
рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) 
замовлення, згідно з додатком.

Додаток: на 1 аркуші.

В. о. пр езидента НаУКМА

Відповідальний секретар 
Приймальної комісії
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Додаток до наказу 
від 29.09.2020р. № 840-с

№
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Назва спеціальності 
(спеціалізації)
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Прізвище, ім'я, по 
батькові особи, для 

якої необхідне 
місце державного 

замовлення

Код пільгової 
категорії

ІД запису особи в 
Реєстрі осіб зі 
спеціальними 

умовами па вступ

Конкурсний 
бал особи

МІШМЇІЛЬНПК 
конкурсний Сдл, 

ЯКИЙ ЯЛ» МОЖЛИВІСТЬ 
отримати 

рекомендацію до 
зярахуоагшл пл 

місцгї держанного 
злмошгеиия зп цісю 

конкурсною 
пропозицією за 

загальним 
конкурсом

Тил 
пропозиції, на 
яку подавала 

заяву особа 
(бюджетна, 

небіоджстна, 
иебюджетпа(0

Ц))

Тип участі у 
конкурсі (ПБ - 
претендував па 

бюджет і 
контракт, ЇЇК - 

претендував 
лише на 

контракт, 
ПКОЦ - для 
вступників 

через освітні 
центри)

1 Бакалавр пзсо 032 Історія та археологія денна Тарасова Діана 
Русланівна

є н
сн 23590 166.16 189.65 бюджетна ПБ

2 Бакалавр пзсо 034 Культурологія денна Будзуляк Любов 
Сергіївна

33562 168,5 190.60 бюджетна ПБ

3 Бакалавр . пзсо 035.041

Філологія (спеціалізація: 
"Гермаиські мови та 
літератури (переклад 

включно), перша -  

англійська")

денна Пласконь Ірина 
Костянтинівна

СП
СП 10727 170.00 193.70 бюджетна ПК

4 Бакалавр пзсо 035.041

Філологія (спеціалізація: 
"Германські мови та 
літератури (переклад 

включно), перша - 
англійська")

денна
Прядко Лілія 

Ігорівна
СП
СП 33606 172.1 193.70 бюджетна ПБ

5 Бакалавр пзсо 231 Соціальна робота денна Данілова Поліна 
Володимирівна

СП
СП 33537 167.8 183.05 бюджетна ПБ


