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

Форма № Н-1.03.1
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
м.київ

(населений пункт)

від «12» серпня 2021 року №42-с

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Київська муніципальна академія естрадного та 

циркового мистецтв у 2021 році та рішення приймальної комісії від«12» серпня 
2021 року, протокол№15,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 3 арк.

Ректор
(підпис)

Олександр ЯКОВЛЕВ
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)
Київська муніципальна 
академія естрадного та 
циркового мистецтв

Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 
№ 42-c

025 Музичне мистецтво Комунальна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9204073 942681
Дроздова Анастасія Сергіївна 48488072 AP 30.06.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0163278; 2018р. 
- 0163278

Організація 
професійної 
музичної діяльності

169,000
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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

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)
Київська муніципальна 
академія естрадного та 
циркового мистецтв

Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 
№ 42-c

025 Музичне мистецтво Комунальна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9847022 844742

Зайцева Єва Костянтинівна 51332728 AP 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0293186; 2019р. 
- 0293186

Вокальне мистецтво 156,800

2 9277482 844742

Клименко Олександра Геннадіївна 51862013 KB 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0260068; 2020р. 
- 0260068

Вокальне мистецтво 183,900

3 10017850 844742

Положко Мар`я Романівна 52107061 HP 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0391750; 2021р. 
- 0391750

Вокальне мистецтво 172,800
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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

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)
Київська муніципальна 
академія естрадного та 
циркового мистецтв

Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 
№ 42-c

026 Сценічне мистецтво Комунальна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9326796 853544

Задорожня Юлія Анатоліївна 51442709 AP 05.05.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0341946; 2019р. 
- 0341946

Циркові жанри 132,000
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