
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 «05» серпня 2021 року №61

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 фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 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 «05»  серпня 2021 року 

№ 61

023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація Комунальна Фаховий молодший 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9569917 929783

Саган Ілона Олегівна 52377115 TA 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0102421

Декоративно-
прикладне 
мистецтво

588,000

1



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 «05»  серпня 2021 року 

№ 61

024 Хореографія Комунальна Фаховий молодший 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9217524 929784
Наконечний Андрій Ярославович 33906035 TA 20.06.2008 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Народна 
хореографія

480,000

2 9755671 929784

Слюсарева Альбіна Сергіївна 52144259 TA 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0248425

Народна 
хореографія

575,000
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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 «05»  серпня 2021 року 

№ 61

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Комунальна Фаховий молодший 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9594490 889201

Бойко Валерія Олександрівна 51989547 TA 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0208324

Організація 
діяльності 
вокального 
колективу

490,500

3



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 «05»  серпня 2021 року 

№ 61

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Комунальна Фаховий молодший 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9578281 929780

Прокопенко Маргарита Юріївна 52393204 TA 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0003948

Видовищно-
театралізовані 
заходи

621,338

4


