


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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Національна академія наук України
Державна наукова 
установа "Київський 
академічний 
університет"

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ 58-од

091 Біологія Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11359409 102300
4

Бабець Дар`я Сергіївна 110646 B22 04.07.2022 
Диплом бакалавра

Молекулярна 
фізіологія та 
біофізика

195,000

2 11608134 102300
4

Гаран Богдан Євгенійович 160608 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Молекулярна 
фізіологія та 
біофізика

185,000

3 11044912 102300
4

Павловська Анна Русланівна 177208 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Молекулярна 
фізіологія та 
біофізика

190,000

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

Національна академія наук України
Державна наукова 
установа "Київський 
академічний 
університет"

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ 58-од

091 Біологія Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11596229 102867
7

Бавикіна Софія Ігорівна 177221 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Молекулярна 
біологія та 
біотехнологія

160,000

2 11516519 102867
7

Стельмах Олеся Вікторівна 147992 B22 15.07.2022 
Диплом бакалавра

Молекулярна 
біологія та 
біотехнологія

197,000

3 11244059 102867
7

Чук Олексій Андрійович 025721 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Молекулярна 
біологія та 
біотехнологія

184,000

2



4 11488272 102867
7

Шувалова Марина Костянтинівна 170116 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Молекулярна 
біологія та 
біотехнологія

171,000

3



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Національна академія наук України
Державна наукова 
установа "Київський 
академічний 
університет"

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ 58-од

104 Фізика та астрономія Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11441881 976413 Печонкін Ілля Олексійович 134665 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Фізика та 
астрономія

195,000

2 11476331 976413 Старий Микола Сергійович 105088 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Фізика та 
астрономія

200,000

4



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Національна академія наук України
Державна наукова 
установа "Київський 
академічний 
університет"

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ 58-од

105 Прикладна фізика та наноматеріали Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11026158 997265
Гаврилюк Артем Євгенович 134417 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Прикладна 
фізика та 
наноматеріали

197,000

2 11247724 997265
Думік Андрій Олексійович 187727 B22 01.07.2022 

Диплом бакалавра
Прикладна 
фізика та 
наноматеріали

199,000

3 11022228 997265
Міндіч Денис Григорович 187722 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Прикладна 
фізика та 
наноматеріали

190,000

5



4 11596967 997265
Мотчаний Данило Миколайович 134592 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Прикладна 
фізика та 
наноматеріали

199,000

5 11028977 997265
Семенюк Богдан Юрійович 134666 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Прикладна 
фізика та 
наноматеріали

197,000

6 11476548 997265
Феш Андрій Юрійович 130022 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Прикладна 
фізика та 
наноматеріали

200,000

6



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Національна академія наук України
Державна наукова 
установа "Київський 
академічний 
університет"

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ 58-од

111 Математика Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11495404 102300
3

Грабовець Анастасія Сергіївна 134411 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Математика 195,000

2 11159345 102300
3

Гурака Софія Тарасівна 094101 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Математика 195,000

3 11488815 102300
3

Ківа Олексій Костянтинович 134455 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Математика 185,000

7



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Національна академія наук України
Державна наукова 
установа "Київський 
академічний 
університет"

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ 58-од

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 11483581 100049
0

Дорошенко Мирослава Вадимівна 120569 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки

192,000

2 11317396 100049
0

Петраківський Данило Олександрович 183045 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки

185,000

3 11241940 100049
0

Сьоміна Катерина Андріївна 135998 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Комп'ютерні 
науки

187,000

8



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Національна академія наук України
Державна наукова 
установа "Київський 
академічний 
університет"

Додаток до наказу від «25»  вересня 2022 року 
№ 58-од

132 Матеріалознавство Державна Магістр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10969057 109441
8

Махненко Олексій Олегович 137182 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Матеріалознавст
во

192,000

2 11049305 109441
8

Науменко Владислав Юрійович 134591 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Матеріалознавст
во

194,000

9
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