
               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 «30»  листопада 2022 року 
№ 94/4

022 Дизайн/022.01 Графічний дизайн Приватна Бакалавр Заочна 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 11669883 100750
1

Данилюк Лариса Миколаївна 34302715 BH 30.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Графічний 
дизайн

188,000

2 11667172 100750
1

Прокопчук Антон Миколайович 298185 AC 24.07.2020 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Графічний 
дизайн

188,000

1



               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 «30»  листопада 2022 року 
№ 94/4

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація Приватна Бакалавр Заочна 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 11670373 100737
4

Мельник Вероніка Олексіївна 51831882 CK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

190,000

2


