
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 №461-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 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 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 
№ 461-ОС

022 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

6837403 Манчук Наталія Іванівна 47835750 CK 01.06.2015 
Диплом спеціаліста

Промисловий дизайн 204

1



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 
№ 461-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

6829463 Вороненко Олена Геннадіївна 28300823 XA 28.02.2006 
Диплом спеціаліста

Станковий живопис 304

6829706 Колісник Катерина Володимирівна 32053463 HK 30.06.2007 
Диплом бакалавра

Станковий живопис 284

6829491 Тодуа Діана Пилипівна 38400124 XA 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Станковий живопис 135

2


