
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Гадяцький  фаховий  коледж  культури  і  мистецтв  ім.  І.П.  Котляревського 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ГАДЯЧ

(населений пункт)

від «04» серпня 2021 року №60

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Гадяцький фаховий коледж культури і 
мистецтв ім. І.П. Котляревського у 2021 році та рішення приймальної комісії від 
«04» серпня 2021 року, протокол №11,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Директор Анатолій НАСМЕНЧУК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада
Гадяцький фаховий коледж 
культури і мистецтв ім. І.П. 

Котляревського
Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 

№ 60

023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація Комунальна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8953114 889193

Володарський Сергій Артемович 52557263 CM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0106877

Декоративно-
прикладне 
мистецтво

654,500

2 8724220 889193

Гайдайчук Євген Олександрович 52522614 CM 23.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0109584

Декоративно-
прикладне 
мистецтво

678,038

3 8869613 889193
Груша Валерія Валеріївна 49937082 TA 30.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Декоративно-
прикладне 
мистецтво

553,000

1



4 8748288 889193

Фененко Анастасія Євгенівна 52572184 HK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0068970

Декоративно-
прикладне 
мистецтво

671,000

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада
Гадяцький фаховий коледж 
культури і мистецтв ім. І.П. 

Котляревського
Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 

№ 60

024 Хореографія Комунальна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9105074 889183

Бусленко Анна Володимирівна 52387239 TA 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0080958

Народна 
хореографія

552,250

2 8786613 889183

Василенко Сніжана Петрівна 52330070 HP 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0266485

Народна 
хореографія

490,613

3 8998232 889183

Денисенко Віталій Григорович 52394565 TA 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0105417

Народна 
хореографія

456,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада
Гадяцький фаховий коледж 
культури і мистецтв ім. І.П. 

Котляревського
Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 

№ 60

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Комунальна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8992375 889200

Бутко Владислав Володимирович 52236674 TA 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Видовищно-
театралізовані 
заходи

404,000

2 9602801 889200

Корсун Інна Юріївна 52806605 TA 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0227839

Видовищно-
театралізовані 
заходи

476,500

3 9198196 889200

Марченко Вячеслав Станіславович 52393713 TA 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0315663

Видовищно-
театралізовані 
заходи

510,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада
Гадяцький фаховий коледж 
культури і мистецтв ім. І.П. 

Котляревського
Додаток до наказу від «04»  серпня 2021 року 

№ 60

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Комунальна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8827657 889201

Верхоланцев Владислав Геннадійович 52837331 TA 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0095153

Організація 
діяльності 
вокального 
колективу

546,263
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