
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Харківська державна академія культури

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Харків

(населений пункт)

від «07» серпня 2018 року №436-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківська державна академія культури у 2018 
році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2018 року, протокол №37,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми навчання за 
спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Шейко В. М.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство культури України Харківська державна академія 
культури

Додаток до наказу від «07»  серпня 2018 року 
№ 436-с

026 Сценічне мистецтво Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3864596 Вороніна Валерія Русланівна 50342450 HP 26.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0054811 Режисура естради та 
масових свят

180,183

4245225 Горобець Микита Сергійович 49285743 XA 30.06.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0320445 Режисура естради та 
масових свят

161,67

3751551 Дубінін Едуард Володимирович 49285731 XA 30.06.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0338005 Режисура естради та 
масових свят

170,238

4070699 Цись Софія Михайлівна 50211900 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0159734 Режисура естради та 
масових свят

168,963
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3924621 Деревягіна Марія Сергіївна 50510431 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0122418 Акторське мистецтво 
драматичного театру і 
кіно

174,879

4361177 Карпенко Альона Анатоліївна 46469913 TA 31.05.2014 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0340308 Акторське мистецтво 
драматичного театру і 
кіно

175,338


