
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «23» вересня 2019 року №459-ОС

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківська державна академія дизайну і 
мистецтв у 2019 році та рішення приймальної комісії від «23» вересня 2019 року, 
протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «23» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Т.в.о.ректора Соболєв О.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв

Додаток до наказу від «23»  вересня 2019 року 
№ 459-ОС

022 Дизайн/022.01 Графічний 
дизайн Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6829658 Петрова Софія Сергіївна 50207757 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0332063 Графічний дизайн 137,598
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв

Додаток до наказу від «23»  вересня 2019 року 
№ 459-ОС

022 Дизайн/022.01 Графічний 
дизайн Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6829506 Смолянінова Валерія Анатоліївна 51077417 CM 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0226693 Мультимедійний 
дизайн

168,64

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв

Додаток до наказу від «23»  вересня 2019 року 
№ 459-ОС

022 Дизайн/022.02 Дизайн 
одягу (взуття) Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6831473 Алєйнікова Анна Максимівна 50906174 HP 28.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0024962 Дизайн одягу (взуття) 148,053

6828240 Петренко Дарина Дмитрівна 50766569 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0280738 Дизайн одягу (взуття) 129,948
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв

Додаток до наказу від «23»  вересня 2019 року 
№ 459-ОС

022 Дизайн/022.03 Дизайн 
середовища Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6828232 Катрич Кристина Дмитрівна 50766094 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0254812 Дизайн середовища 153,748

6836199 Синіло Карина Сергіївна 50764035 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0109274 Дизайн середовища 154,632

6828280 Яценко Аліна Олександрівна 50766372 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0039875 Дизайн середовища 155,89
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв

Додаток до наказу від «23»  вересня 2019 року 
№ 459-ОС

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 

реставрація
Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6828307 Туржанська Софія Анатоліївна 51352466 XA 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0088452 Станковий живопис 162,996
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