


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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Комунальний заклад 
"Дніпропетровський 
фаховий мистецько-
художній коледж 
культури" 

Дніпропетровської 
обласної ради"

Додаток до наказу від «03»  серпня 2022 року 
№ 041-с

022 Дизайн/022.01 Графічний дизайн Комунальна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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 10361962 101572
7

Герасименко Софія Романівна 53240649 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дизайн 180,000

2 10432870 101572
7

Зобенко Майя Олександрівна 53235547 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дизайн 182,000

1



3 10353800 101572
7

Мосьпан Дар`я Романівна 53241255 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дизайн 184,000

4 10352200 101572
7

Недеря Уляна Олександрівна 53235170 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дизайн 179,000

5 10373531 101572
7

Шпакова Дар`я Петрівна 53225892 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дизайн 185,000

2



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Комунальний заклад 
"Дніпропетровський 
фаховий мистецько-
художній коледж 
культури" 

Дніпропетровської 
обласної ради"

Додаток до наказу від «03»  серпня 2022 року 
№ 041-с

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація Комунальна Фаховий молодший 

бакалавр Денна 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 10394540 101572
6

Бабенко Анжеліка Григорівна 53400721 XE 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Декоративно-
прикладне 
мистецтво

197,000

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

Обласна рада

Комунальний заклад 
"Дніпропетровський 
фаховий мистецько-
художній коледж 
культури" 

Дніпропетровської 
обласної ради"

Додаток до наказу від «03»  серпня 2022 року 
№ 041-с

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація Комунальна Фаховий молодший 

бакалавр Денна 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 10341257 101572
5

Богинська Мілена Вадимівна 53255962 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Образотворче 
мистецтво

170,000

2 10321407 101572
5

Велика Радміла Олександрівна 52308445 HP 15.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Образотворче 
мистецтво

169,000

4



3 10441506 101572
5

Григор`єва Дар`я Андріївна 53265736 HP 11.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Образотворче 
мистецтво

171,000

4 10398456 101572
5

Ейхвальд Анна Олексіївна 53242607 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Образотворче 
мистецтво

165,000

5 10423865 101572
5

Калініченко Емілія Сергіївна 53219697 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Образотворче 
мистецтво

150,000

6 10433833 101572
5

Кочат Іванна Вадимівна 53225775 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Образотворче 
мистецтво

134,000

7 10422754 101572
5

Матяш Надія Вікторівна 53230250 HP 22.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Образотворче 
мистецтво

147,000

8 10355194 101572
5

Островська Амалія Володимирівна 53230913 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Образотворче 
мистецтво

183,000

9 10396651 101572
5

Песчанська Дарина Дмитрівна 53227839 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Образотворче 
мистецтво

177,000

10 10435152 101572
5

Попова Дар`я Іванівна 52918445 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Образотворче 
мистецтво

162,000

11 10358995 101572
5

Рюміна Анна Юріївна 53227343 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Образотворче 
мистецтво

165,000

12 10312512 101572
5

Сокол Микита Сергійович 53235007 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Образотворче 
мистецтво

197,000

13 10427723 101572
5

Таран Юлія Олегівна 53264173 HP 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Образотворче 
мистецтво

171,000

14 10321322 101572
5

Чабан Ірина Костянтинівна 53233444 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Образотворче 
мистецтво

153,000

5



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Комунальний заклад 
"Дніпропетровський 
фаховий мистецько-
художній коледж 
культури" 

Дніпропетровської 
обласної ради"

Додаток до наказу від «03»  серпня 2022 року 
№ 041-с

024 Хореографія Комунальна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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 10389842 100824
1

Єрмоленко Каріна Олександрівна 52302437 HP 15.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Народна 
хореографія

180,000

2 10445189 100824
1

Петрушевська Евгенія Дмитрівна 53233713 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Народна 
хореографія

125,000

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

Обласна рада

Комунальний заклад 
"Дніпропетровський 
фаховий мистецько-
художній коледж 
культури" 

Дніпропетровської 
обласної ради"

Додаток до наказу від «03»  серпня 2022 року 
№ 041-с

024 Хореографія Комунальна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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 10386346 101572
2

Самоненко Олеся Олександрівна 53225944 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Хореографія 120,000

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

Обласна рада

Комунальний заклад 
"Дніпропетровський 
фаховий мистецько-
художній коледж 
культури" 

Дніпропетровської 
обласної ради"

Додаток до наказу від «03»  серпня 2022 року 
№ 041-с

026 Сценічне мистецтво Комунальна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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 10419409 100865
3

Демиденко Максим Олексійович 51501217 HP 15.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Видовищно-
театралізовані 
заходи

183,000

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

Обласна рада

Комунальний заклад 
"Дніпропетровський 
фаховий мистецько-
художній коледж 
культури" 

Дніпропетровської 
обласної ради"

Додаток до наказу від «03»  серпня 2022 року 
№ 041-с

026 Сценічне мистецтво Комунальна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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 10408269 101572
4

Коршикова Єлизавета Олександрівна 53389377 KB 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Актор 
драматичного 
театру

135,000

2 10437581 101572
4

Лисков Владислав Валерійович 53241651 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Актор 
драматичного 
театру

132,000

9



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Комунальний заклад 
"Дніпропетровський 
фаховий мистецько-
художній коледж 
культури" 

Дніпропетровської 
обласної ради"

Додаток до наказу від «03»  серпня 2022 року 
№ 041-с

026 Сценічне мистецтво Комунальна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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 10313923 100862
8

Незнайко Вероніка Вадимівна 53230903 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Естрадний 
танець

180,000

2 10322350 100862
8

Овсієнко Катерина Андріївна 53225530 HP 16.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Естрадний 
танець

181,000
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3 10330777 100862
8

Пашкова Поліна Юріївна 53232225 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Естрадний 
танець

178,000

4 10338281 100862
8

Семенова Софія Сергіївна 52302347 HP 15.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Естрадний 
танець

179,000

5 10315982 100862
8

Старкова Ксенія Ігорівна 53223174 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Естрадний 
танець

182,000

6 10387668 100862
8

Тесленко Кіра Юріївна 53264408 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Естрадний 
танець

185,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Комунальний заклад 
"Дніпропетровський 
фаховий мистецько-
художній коледж 
культури" 

Дніпропетровської 
обласної ради"

Додаток до наказу від «03»  серпня 2022 року 
№ 041-с

026 Сценічне мистецтво Комунальна Фаховий молодший 
бакалавр Денна 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 10368538 101572
3

Штефан Марія Ігорівна 53233864 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Актор 
лялькового 
театру

140,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Комунальний заклад 
"Дніпропетровський 
фаховий мистецько-
художній коледж 
культури" 

Дніпропетровської 
обласної ради"

Додаток до наказу від «03»  серпня 2022 року 
№ 041-с

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Комунальна Фаховий молодший 

бакалавр Денна 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 10437142 100868
4

Некрасова Ксенія Андріївна 53223810 HP 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

118,000

2 10426094 100868
4

Шевчук Олена Олександрівна 53534167 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

104,000

13


