
3ATBEPAXEHO
I-laxas MiHicrepcrea ocairu
i uayrcu Yxpaiuu
23 vepnur 2022 poKy Ne 583

@opua J\b H-I.03.1

i vucreurnHauioua,rbHa aKaAernlir xepinHl'Ix KaApie xy"rru

HAKA3

M.KI,{iB
( ua<;e,rettuii nyrrx'r')

eiA (07) xoBrHs 2022 poKy Ns287-c

llpo rapaxyBaHHs Ha HaBrraHHfl

Ha nitcrani llpanun nprafror'ly ao HaqioHarlbHa araAeuis repinuux rcaapin

Kynbrypu i rrlucreura y 2022 poui ra pirueHHr npufiualsuoi xorraicii eia (07) xoBrHr
2022 porcy, nporoKon J\b29,

HAKA3YTO:

3apaxynarr,r s (07)) xoBrHfl 2022 poKy cryAeHraMn I r<ypcy sao'IHoi Soplan 3Ao6yrrq

oceiru sa cneuiarbHocrflMn (cneuianiraqixr'au) 3a Kourl4 SisuuHr.rx rala6o ropHAHt{HIax

oci6:riano 3 AoAarKoM.

AoAarox: ua 4 apx.

B.o. pexropa O,'rrra KOIIle BCbKA
( BlacHc ir,r'r tlPl3BhlIE)

(Hafi rraeuyoauHrt 3aKna.[y ocairu)

,aq(lwjisg



               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 
№ 287-c

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація Державна Магістр 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 11636503 100275
5

Буц Тетяна Вікторівна 15923186 KB 15.06.2001 
Диплом спеціаліста

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

136,000

2 11636529 100275
5

Климко Ярослава Сергіївна 164004 B22 05.07.2022 
Диплом бакалавра

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

156,000

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»  жовтня 2022 року 
№ 287-c

026 Сценічне мистецтво Державна Магістр 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 11458155 999266 Заволянська Ірина Русланівна 191878 B22 25.07.2022 
Диплом бакалавра

Акторська 
майстерність

140,000

2 11442384 999266 Усенко Олеся Петрівна 191875 B22 25.07.2022 
Диплом бакалавра

Акторська 
майстерність

140,000

3 11415633 999266 Юсупов Арлен Енверович 201440 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

Акторська 
майстерність

126,000

4 11458906 999266 Яценко Мирослава Володимирівна 191881 B22 25.07.2022 
Диплом бакалавра

Акторська 
майстерність

140,000

5 11642446 999266 Яцук Сергій Миколайович 39946236 KB 30.12.2010 
Диплом магістра

Акторська 
майстерність

193,000

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

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

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

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Державна Магістр 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 11645314 101525
4

Берковський Владислав Георгійович 13014635 PB 15.06.2000 
Диплом спеціаліста

Крос-
культурний 
менеджмент

180,000

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»  жовтня 2022 року 
№ 287-c

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Державна Магістр 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 11635982 100052
9

Старчеус Галина Михайлівна 36674465 BH 23.06.2009 
Диплом спеціаліста

Крос-
культурний 
менеджмент

184,000

4
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