
               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»  вересня 2022 року 
№ 55/4

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 11529922 107422
4

Биковщенко Костянтин Олександрович 53073286 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Графічний 
дизайн

180,000

2 10981423 107422
4

Пархоменко Олександра Миколаївна 53386247 KB 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Графічний 
дизайн

180,000

3 11413928 107422
4

Перепелиця Діна Максимівна 52925550 MK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Графічний 
дизайн

186,000

1



4 11051698 107422
4

Філіп`єва Марія Андріївна 53206351 KB 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Графічний 
дизайн

190,000

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»  вересня 2022 року 
№ 55/4

022 Дизайн/022.02 Дизайн одягу (взуття) 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 11535810 107431
8

Міхно Кирил Ігорович 52605782 KX 15.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дизайн одягу 
(взуття)

179,000

2 10934417 107431
8

Шостка Софія Віталіївна 53121216 KB 12.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дизайн одягу 
(взуття)

198,000

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»  вересня 2022 року 
№ 55/4

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 11439619 107424
1

Созінова Відана Євгенівна 53388082 KB 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дизайн 
середовища

200,000

4



               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»  вересня 2022 року 
№ 55/4

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація 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 11105920 107434
5

Медвідь Анастасія Олексіївна 53051423 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

175,000

5


