






3ATBEPAXEHO
Haras Miuicrepcrna oceiru
i uayrcu Yr<paiur.r
23 veprHr 2022 poKy i\lb 583

@opua J\lb H-l.03.1
HaqiouanbHa aKaAevia repinunx ia rcynrrypra i narzcrerlrB

(uafi rraenyaaHHrr 3aroaAy ocairH )

HAKA3

M.KI4iB
(uace.neHufi nyHrr)

siA (07) xoBrH, 2022 poKy JYs289-c

llpo rapaxyBaHHq Ha HaBqaHHfl

Ha uiacrani flpanun npufioruy ao HaqiouarrbHa axareuis xepiauux KaApiB
Irynbrypl4 i naucreura y 2022 poqi ra piruenur upnfivrarsHoi xor,,ricii siA(07; xoBrH,
2022 poxy, nporoKonN29,

HAKA3YK):

3apaxynaru s (07) xoBrH, 2022 poKy cryAeHraMa 3 rcypcy saoqHoi $oprrau 3ao6yrrx
ocsiru 3a cne(ianbHocrrMl4 (cneqia"rri:aqirrraa) ,u *o*i, 6irrrrr* rali6o ropraaaquux
oci6 sriauo 3 AoAarKoM.

AoAarox: ua I apr.

B.o. pexropa Orsra KO|IIeBCbKA
(Bnacue iu'r tlPl3Bhll lE)

V;*A\*2.
\ ':<. tli=ffiQ,;-:^'l,iD



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна академія 
керівних кадрів 
культури і мистецтв

Додаток до наказу від «07»  жовтня 2022 року 
№ 289-c

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Державна Бакалавр Заочна 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 11626876 110179
0

Мельничук Наталя Віталіївна 26061229 BH 15.06.2005 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0490439 Менеджмент 
креативних 
індустрій

141,500

2 11632537 110179
0

Солощенко Ліана Євгеніївна 37107169 BH 30.06.2009 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0490725 Менеджмент 
креативних 
індустрій

138,500

3 11628936 110179
0

Чернецька Тетяна Володимирівна 28007193 BH 25.06.2005 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0490713 Менеджмент 
креативних 
індустрій

139,000

1
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