
               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 вищої 
освіти "Арт академія 
сучасного мистецтва 
імені Сальвадора Далі"

Додаток до наказу від «07»  жовтня 2022 року 
№ 70/4

022 Дизайн/022.01 Графічний дизайн Приватна 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 11458421 104477
3

Андрущенко Марина Дмитрівна 53061501 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Графічний 
дизайн

176,000

2 11514306 104477
3

Галич Анастасія Сергіївна 52054532 KB 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Графічний 
дизайн

180,000

1



3 11445936 104477
3

Гідзінський Павло Вячеславович 52067827 KB 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Графічний 
дизайн

186,000

4 11614576 104477
3

Задоровський Юрій Іванович 53474174 TE 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Графічний 
дизайн

176,000

5 11549818 104477
3

Кирилов Ілля Олександрович 46230008 BH 31.05.2014 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Графічний 
дизайн

181,000

6 11626966 104477
3

Міранович Артем Юрійович 51866185 KB 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Графічний 
дизайн

176,000

7 11549617 104477
3

Усенко Уляна Дмитрівна 53391773 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Графічний 
дизайн

184,000

8 11619143 104477
3

Цьомик Олександр Сергійович 52725896 XM 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Графічний 
дизайн

180,000

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 вищої 
освіти "Арт академія 
сучасного мистецтва 
імені Сальвадора Далі"

Додаток до наказу від «07»  жовтня 2022 року 
№ 70/4

022 Дизайн/022.02 Дизайн одягу (взуття) Приватна 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 11467133 104461
9

Галушко Єлизавета Сергіївна 53105395 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн одягу 
(взуття)

190,000

2 11500643 104461
9

Карєніна Анна Вікторівна 45504550 KB 01.07.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Дизайн одягу 
(взуття)

176,000

3 11500064 104461
9

Куян Анастасія Юріївна 53357534 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн одягу 
(взуття)

179,000

3



4 11493356 104461
9

Скейвіс Вячеслав Олександрович 52065004 KX 10.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн одягу 
(взуття)

168,000

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 вищої 
освіти "Арт академія 
сучасного мистецтва 
імені Сальвадора Далі"

Додаток до наказу від «07»  жовтня 2022 року 
№ 70/4

022 Дизайн/022.03 Дизайн середовища Приватна 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 11523426 109405
9

Корчевський Дмитро Григорович 36389092 KX 26.06.2009 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Дизайн 
середовища

178,000

2 11523667 109405
9

Сахаров Дмитро Анатолійович 44544489 KX 01.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Дизайн 
середовища

177,000

5



               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 вищої 
освіти "Арт академія 
сучасного мистецтва 
імені Сальвадора Далі"

Додаток до наказу від «07»  жовтня 2022 року 
№ 70/4

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація Приватна 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 11615988 963512

Мацола Яна Мирославівна 50943218 AK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

188,000

6



               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 вищої 
освіти "Арт академія 
сучасного мистецтва 
імені Сальвадора Далі"

Додаток до наказу від «07»  жовтня 2022 року 
№ 70/4

073 Менеджмент Приватна 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 11537478 109025
3

Бугай Руслан Віталійович 53236724 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0212718 Креативний 
менеджмент

135,500

7


