


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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство культури та інформаційної політики України
Харківський національний 
університет мистецтв імені 
І.П. Котляревського

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 154-СТ

026 Сценічне мистецтво Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету
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якого відбувається вступ
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зовнішнього 
незалежного 
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межах спеціальності
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1 9271129 855390

Босенко Євген Володимирович 34028869 HP 20.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0388123; 2021р. 
- 0388123

Акторське 
мистецтво 
драматичного театру 
і кіно

170,952

2 9273522 855390

Донченко Ірина Сергіївна 50583174 HP 30.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0269831; 2021р. 
- 0388357

Акторське 
мистецтво 
драматичного театру 
і кіно

172,788

3 8900096 855390

Кащєєва Дар`я Вадимівна 51341353 BH 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0340280; 2019р. 
- 0340280

Акторське 
мистецтво 
драматичного театру 
і кіно

157,896

1



4 9422142 855390

Хоміч Єлизавета Володимирівна 49285709 XA 30.06.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0350737; 2021р. 
- 0350737

Акторське 
мистецтво 
драматичного театру 
і кіно

152,612

2
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1 8863714 840470
Одинська Ольга Вячеславівна 49906627 HP 30.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0350317; 2021р. 
- 0350317

Режисура театру 
ляльок

171,972

3


