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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Приватний заклад 
передвищої освіти 
"Мистецький коледж 
імені Сальвадора Далі"

Додаток до наказу від «26»  серпня 2022 року 
№ 39/4

022 Дизайн/022.01 Графічний дизайн Приватна Фаховий молодший 
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 10451383 965770
Антонов Назар Андрійович 53206355 KB 14.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Графічний 
дизайн

186,000

2 10392962 965770
Майтамал Анна Віталіївна 53283644 KX 16.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Графічний 
дизайн

200,000

3 10445699 965770
Нестерчук Ольга Романівна 53101561 KB 15.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Графічний 
дизайн

186,000

1



4 10424057 965770
Юрина Катерина Валентинівна 53099259 TM 31.05.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Графічний 
дизайн

198,000

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

Без підпорядкування
Приватний заклад 
передвищої освіти 
"Мистецький коледж 
імені Сальвадора Далі"

Додаток до наказу від «26»  серпня 2022 року 
№ 39/4

022 Дизайн/022.01 Графічний дизайн Приватна Фаховий молодший 
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 10463319 107417
4

Жданок Олександра Олександрівна 53051541 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Графічний 
дизайн

184,000

2 10470842 107417
4

Торяник Віталія Володимирівна 52479967 KB 08.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Графічний 
дизайн

169,000

3 10855279 107417
4

Шовш Альона Олександрівна 53386573 KB 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Графічний 
дизайн

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

Без підпорядкування
Приватний заклад 
передвищої освіти 
"Мистецький коледж 
імені Сальвадора Далі"

Додаток до наказу від «26»  серпня 2022 року 
№ 39/4

022 Дизайн/022.03 Дизайн середовища Приватна Фаховий молодший 
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 10735564 107423
5

Ситнік Віра Олександрівна 53058315 KB 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дизайн 
середовища

190,000

4


