


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 
№ 462-ОС

022 Дизайн Державна Магістр 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

6830213 Гертнер Ольга Олександрівна 17369777 HP 28.12.2001 
Диплом спеціаліста

Художньо-педагогічна 
терапія

230

6830318 Шахова Серафіма Вікторівна 045400 M16 30.06.2016 Диплом 
магістра

Художньо-педагогічна 
терапія

279
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ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6831177 Деменіна Діана Ігорівна 049288 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Концептуальний 
дизайн

241,51

6831188 Зайцев Данило Віталійович 059262 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Концептуальний 
дизайн

211,97

6831414 Івченко Валерія Олександрівна 061082 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Концептуальний 
дизайн

251,79

6831196 Кабак Марія Владиславівна 014923 M18 14.01.2018 Диплом 
магістра

Концептуальний 
дизайн

241,63

6831397 Монастирьов Андрій Андрійович 061086 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Концептуальний 
дизайн

250,97
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6831377 Шаповалов Микита Андрійович 060401 B16 30.06.2016 Диплом 
бакалавра

Дизайн візуальних 
комунікацій

227,08
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№
 за
яв
и 
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Є
Д
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номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
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номери 
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назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6831421 Акімов Дмитро Ігорович 30824667 KB 12.03.2007 
Диплом спеціаліста

Творчий рисунок 245

6830012 Незнамов Сергій Анатолійович 007874 ЛKBE 07.07.1996 
Диплом спеціаліста

Творчий рисунок 245
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освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6830993 Берілова Наталія Миколаївна 13844788 HP 30.06.2000 
Диплом спеціаліста

Станковий живопис 258,87

6830885 Гертнер Ольга Олександрівна 17369777 HP 28.12.2001 
Диплом спеціаліста

Станковий живопис 225
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відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
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ур
сн
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6831134 Кудін Сергій Євгенович 000989 ЛP 26.06.1996 Диплом 
спеціаліста

Мистецтвознавство, 
графічні практики

213

6831119 Смірнова Селіна Дмитрівна 067398 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Мистецтвознавство, 
графічні практики

239,4

6831147 Чернишова Ксенія Костянтинівна 37416638 XA 22.06.2009 
Диплом спеціаліста

Мистецтвознавство, 
графічні практики

226
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