


               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»  вересня 2022 року 
№ 200-с

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація Державна 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 10763080 105047
1

Зайцев Іван Сергійович 30397974 KB 24.06.2006 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Мистецтвознавс
тво та 
експертиза 
культурних 
цінностей

180,000

2 10579378 105047
1

Щербакова Марія Олександрівна 53106638 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Мистецтвознавс
тво та 
експертиза 
культурних 
цінностей

185,000

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

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

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 200-с

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація Державна 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 10474716 983243

Ізотова Марія Сергіївна 53538078 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Мистецтвознавс
тво та 
експертиза 
культурних 
цінностей

187,000

2 10711308 983243

Суходольський Артем Олексійович 46449372 KB 31.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Мистецтвознавс
тво та 
експертиза 
культурних 
цінностей

185,000

2



3 10485018 983243

332-7997454 Дар`я Олександрівна 53530590 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Мистецтвознавс
тво та 
експертиза 
культурних 
цінностей

185,000

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

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

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 200-с

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Державна 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 11293938 105262
1

Богачук Андрій Ігорович 52219521 BC 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 
креативних 
індустрій

0,000

2 11221067 105262
1

Буртова Марія Сергіївна 53061555 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 
креативних 
індустрій

0,000

3 11175590 105262
1

Дворецький Іван Олегович 53358122 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 
креативних 
індустрій

0,000

4



4 11341217 105262
1

Кожура Вікторія Ігорівна 53145191 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 
креативних 
індустрій

0,000

5 11251854 105262
1

Марчук Валерій Валентинович 44537657 KX 01.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 
креативних 
індустрій

0,000

6 10736551 105262
1

Мішин Михайло Михайлович 47885703 KX 30.05.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 
креативних 
індустрій

0,000

7 11324329 105262
1

Сергійчик Катерина Вікторівна 43351714 KB 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 
креативних 
індустрій

0,000

8 10484888 105262
1

Соловей Анастасія Миколаївна 53357439 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 
креативних 
індустрій

0,000

9 11087752 105262
1

Швець Анна Романівна 53061564 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 
креативних 
індустрій

0,000

10 10683569 105262
1

Юденко Ярослав Сергійович 53595751 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Менеджмент 
креативних 
індустрій

0,000

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

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

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 200-с

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Державна 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 10605613 100052
8

Кошик Олена Юріївна 53534987 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0080896 Менеджмент 
креативних 
індустрій

136,700

2 11267843 100052
8

Нарцева Марія Олександрівна 53392532 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0472889 Менеджмент 
креативних 
індустрій

156,400

3 11335488 100052
8

Науменко Вікторія Сергіївна 53357237 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0301616 Менеджмент 
креативних 
індустрій

161,400

6



4 10529864 100052
8

Оздемір Сафіє Аліївна 53215724 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0081045 Менеджмент 
креативних 
індустрій

145,700

5 11040713 100052
8

332-8064079 Єлизавета Андріївна 53163154 CM 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0275801 Менеджмент 
креативних 
індустрій

176,100

6 10680561 100052
8

Флоренко Аліна Геннадіївна 53592213 CK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0013039 Менеджмент 
креативних 
індустрій

156,300

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

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

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 200-с

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа Державна 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 10772163 105237
5

Василевич Вікторія Ігорівна 53336652 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інформаційна 
діяльність та 
медіакомунікації

0,000

2 10566197 105237
5

Кива Володимир Миколайович 003100 PП 21.06.1997 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інформаційна 
діяльність та 
медіакомунікації

0,000

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

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

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 200-с

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа Державна 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 11034492 100149
3

Медкова Анна Андріївна 53055027 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0271845 Інформаційна 
діяльність та 
медіакомунікації

146,750

2 11379504 100149
3

Столярець Поліна Костянтинівна 53023359 KC 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0274462 Інформаційна 
діяльність та 
медіакомунікації

142,150

3 10766432 100149
3

Толстова Ангеліна Олексіївна 52925909 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0134720 Інформаційна 
діяльність та 
медіакомунікації

138,050

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

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

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 200-с

034 Культурологія Державна 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 11171509 105256
5

Лишега Оксана Олегівна 010063 MB 21.06.1995 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Культурологія 0,000

2 11299020 105256
5

Шпак Катерина Василівна 53062171 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Культурологія 0,000
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