
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 «07» серпня 2019 року №29

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 «07» серпня 2019 року, протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 арк.

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

                              М. П.
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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 «07»  серпня 2019 року 
№ 29

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 

реставрація
Комунальна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

5952889 Луньов Данило Віталійович 50330544 HP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0017197 образотворче 
мистецтво

442

5720866 Нагорний Артем Ярославович 48847882 HP 31.05.2016 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0200358 образотворче 
мистецтво

452

5440883 Суковенко Анастасія Володимирівна 50864607 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0022384 образотворче 
мистецтво

550

5374903 Тимофєєва Дар`я Леонідівна 49911912 HP 30.06.2017 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0343990 образотворче 
мистецтво

496

1



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 «07»  серпня 2019 року 
№ 29

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

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

5695933 Ченакал Ілля Олексійович 50861048 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0022476 Хореографія 475

2
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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 «07»  серпня 2019 року 
№ 29

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

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

5931683 Гончаров Євгеній Андрійович 50875587 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0199385 Актор драматичного 
театру

422

5526138 Нестеренко Максим Дмитрович 50718345 AP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0229289 Актор драматичного 
театру

454
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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 «07»  серпня 2019 року 
№ 29

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

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

5412310 Йовановська Анастасія Ігорівна 50848511 AP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0141374 Актор драматичного 
театру

479

5857694 Моршиніна Вероніка Артемівна 50896812 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0038329 Актор драматичного 
театру

494

4


