
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Обласний комунальний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський театрально-

художній коледж"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
м. Дніпро

(населений пункт)

від «31» липня 2019 року №27

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Обласний комунальний вищий навчальний 
заклад "Дніпропетровський театрально-художній коледж" у 2019 році та рішення 
приймальної комісії від «31» липня 2019 року, протокол №24,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 9 арк.

Директор Беркатюк М.П.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Обласний комунальний вищий 
навчальний заклад 
"Дніпропетровський 

театрально-художній коледж"

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 27

022 Дизайн Комунальна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5256990 Захарова Анастасія Олексіївна 50862207 HP 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Дизайн 22,3

5326344 Медведєв Микита Ігорович 50308447 HP 16.06.2018 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Дизайн 22,7

5355719 Мудра Тетяна Олександрівна 50865101 HP 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Дизайн 23,5

5544841 Приходько Діана Сергіївна 50860009 HP 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Дизайн 22,4
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Обласний комунальний вищий 
навчальний заклад 
"Дніпропетровський 

театрально-художній коледж"

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 27

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 

реставрація
Комунальна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5700859 Василенко Анастасія Вікторівна 50858067 HP 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

образотворче 
мистецтво

23,5

5303771 Директоренко Софія Олексіївна 50901094 HP 12.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

образотворче 
мистецтво

23,8

5320190 Дмитренко Поліна Юріївна 50682367 HP 29.11.2018 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

образотворче 
мистецтво

29

5326318 Жидкова Аліна Сергіївна 50862824 HP 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

образотворче 
мистецтво

21,3

5303777 Кібірєва Юлія Володимирівна 50864890 HP 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

образотворче 
мистецтво

22,9

2



5263999 Кулик Анастасія Олександрівна 50857912 HP 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

образотворче 
мистецтво

23,5

5546959 Маленик Аліна Романівна 48856694 HP 10.06.2016 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

образотворче 
мистецтво

23,8

5548865 Матвійко Владислав Васильович 50300087 HP 16.06.2018 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

образотворче 
мистецтво

20,7

5266310 Селюкова Софія Володимирівна 50921471 HP 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

образотворче 
мистецтво

23

5341665 Торшина Лоліта Євгенівна 50871083 HP 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

образотворче 
мистецтво

21,5
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Обласний комунальний вищий 
навчальний заклад 
"Дніпропетровський 

театрально-художній коледж"

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 27

024 Хореографія Комунальна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5809916 Богомол Каміла Олександрівна 49574810 HP 12.06.2017 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Хореографія 21,1
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Обласний комунальний вищий 
навчальний заклад 
"Дніпропетровський 

театрально-художній коледж"

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 27

024 Хореографія Комунальна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5320856 Овсяник Ігор Дмитрович 48283292 AP 10.06.2015 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Хореографія 23,8
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Обласний комунальний вищий 
навчальний заклад 
"Дніпропетровський 

театрально-художній коледж"

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 27

026 Сценічне мистецтво Комунальна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5237726 Ангелова Валерія Олександрівна 48853718 HP 10.06.2016 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Актор лялькового 
театру

29,6

5237720 Леонович Олена Геннадіївна 50300332 HP 16.06.2018 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Актор лялькового 
театру

20,5
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Обласний комунальний вищий 
навчальний заклад 
"Дніпропетровський 

театрально-художній коледж"

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 27

026 Сценічне мистецтво Комунальна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5540485 Борисюк Анастасія Олексіївна 50921483 HP 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Актор драматичного 
театру

18,7

5282461 Василець Варвара Віталіївна 50745837 AP 10.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Актор драматичного 
театру

17,1

5281489 Кузьміна Катерина Владиславівна 50901149 HP 12.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Актор драматичного 
театру

18,5

5235863 Ларіонова Крістіна Костянтинівна 50854199 HP 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Актор драматичного 
театру

20,2

5282430 Ткаченко Марія Геннадіївна 50755321 AP 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Актор драматичного 
театру

21,3
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5702436 Філіппова Емма Ігорівна 50854277 HP 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Актор драматичного 
театру

20,8
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Обласний комунальний вищий 
навчальний заклад 
"Дніпропетровський 

театрально-художній коледж"

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 27

026 Сценічне мистецтво Комунальна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5234513 Лунін Валерій Ігорович 50745861 AP 10.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Актор драматичного 
театру

20,2

5281359 Піценко Данило Вадимович 49547368 HP 12.06.2017 
Свідоцтво про базову загальну 
середню освіту

Актор драматичного 
театру

18,4

5541190 Спесівцев Олексій Олександрович 50854763 HP 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Актор драматичного 
театру

23,8

5237658 Шинкаренко Матвій Сергійович 50871316 HP 14.06.2019 
Свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти

Актор драматичного 
театру

19,5
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