


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
Національна музична 

академія України імені П.І. 
Чайковського

Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 
№ 200-ст

025 Музичне мистецтво Державна 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 9566420 854067

Андрущенко Євгеній Ігорович 51285573 XM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0342609; 2019р. 
- 0342609

Оркестрові духові та 
ударні інструменти: 
гобой, кларнет, 
саксофон, фагот, 
флейта, валторна, 
тромбон, труба, 
туба, ударні 
інструменти

166,600
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2 8823456 854067

Левитський Денис Валерійович 51352840 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0128404; 2021р. 
- 0378948

Оркестрові духові та 
ударні інструменти: 
гобой, кларнет, 
саксофон, фагот, 
флейта, валторна, 
тромбон, труба, 
туба, ударні 
інструменти

170,000

3 9580507 854067

Роїк Дмитро Андрійович 51341623 BC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0365542; 2021р. 
- 0365542

Оркестрові духові та 
ударні інструменти: 
гобой, кларнет, 
саксофон, фагот, 
флейта, валторна, 
тромбон, труба, 
туба, ударні 
інструменти

167,000
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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

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна музична 

академія України імені П.І. 
Чайковського

Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 
№ 200-ст

025 Музичне мистецтво Державна 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 8749216 816287
Загоря Альона Володимирівна 44659724 AP 01.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2020р. - 
0369499; 2020р. 
- 0369499

Академічний спів: 
камерний спів

156,200

2 9540272 816287
Казьмірук Владислав Юрійович 50636804 BH 27.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0097074; 2021р. 
- 0097074

Академічний спів: 
камерний спів

156,400

3 9299209 816287
Ломтєва Ксенія Павлівна 50457394 KB 23.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0148964; 2021р. 
- 0148964

Академічний спів: 
камерний спів

159,400

4 8762051 816287

Наруцька Адріана Андріївна 52767204 KB 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0182716; 2021р. 
- 0182716

Академічний спів: 
камерний спів

164,400
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5 8895013 816287

Осипчук Маргарита Миколаївна 51312194 EH 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0304069; 2019р. 
- 0304069

Академічний спів: 
камерний спів

161,800

6 8767252 816287

Поян Владислава Русланівна 51108805 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0275664; 2019р. 
- 0275664

Академічний спів: 
камерний спів

169,600

7 8851195 816287
Сантар Олександра Григорівна 50674508 TA 15.09.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0157209; 2020р. 
- 0373088

Академічний спів: 
камерний спів

158,000

8 9280152 816287

Соколова Олександра Юріївна 51289870 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0357452; 2021р. 
- 0357452

Академічний спів: 
камерний спів

161,400
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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

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна музична 

академія України імені П.І. 
Чайковського

Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 
№ 200-ст

025 Музичне мистецтво Державна 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 8976594 818297

Іванкова Богдана Сергіївна 51285577 XM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0343100; 2019р. 
- 0343100

Народні 
інструменти: 
Бандура

161,400

2 9686423 818297

Пархоменко Дарія Юріївна 51346806 TA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0288062; 2019р. 
- 0288062

Народні 
інструменти: 
Бандура

160,000
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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

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна музична 

академія України імені П.І. 
Чайковського

Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 
№ 200-ст

025 Музичне мистецтво Державна 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 9198235 817782

Корчовий Вадим Сергійович 51362904 PH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0172641; 2021р. 
- 0172641

Народні 
інструменти: баян, 
акордеон

147,800
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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

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна музична 

академія України імені П.І. 
Чайковського

Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 
№ 200-ст

025 Музичне мистецтво Державна 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 8824605 817779

Куліков Давід Ярославович 52512997 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0259633; 2021р. 
- 0259633

Диригування: 
оперно-симфонічне 
диригування

181,800

2 8897000 817779
Ніколенко Катерина Ігорівна 50371614 HP 29.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0225947; 2021р. 
- 0391883

Диригування: 
оперно-симфонічне 
диригування

176,600

3 8728187 817779
Філяк Олександр Степанович 45262737 BA 01.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0338542; 2021р. 
- 0338542

Диригування: 
оперно-симфонічне 
диригування

182,800
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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

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна музична 

академія України імені П.І. 
Чайковського

Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 
№ 200-ст

025 Музичне мистецтво Державна 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 9003951 817780

Лукашевич Іван Олегович 50708607 BC 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0183740; 2019р. 
- 0183740

Диригування: 
хорове диригування

147,200
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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

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна музична 

академія України імені П.І. 
Чайковського

Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 
№ 200-ст

025 Музичне мистецтво Державна 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 8844173 828464

Носовський Владислав Андрійович 51273167 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0272391; 2019р. 
- 0272391

Фортепіано 162,600

2 8717435 828464

Рєдіна Анастасія Сергіївна 51355421 HK 10.07.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0253221; 2019р. 
- 0253221

Фортепіано 140,800
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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

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна музична 

академія України імені П.І. 
Чайковського

Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 
№ 200-ст

025 Музичне мистецтво Державна 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 8824492 815254

Олійник Юрій Сергійович 50662345 TM 30.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0363890; 2021р. 
- 0363890

Оркестрові духові та 
ударні інструменти: 
гобой, кларнет, 
саксофон, фагот, 
флейта, валторна, 
тромбон, труба, 
туба, ударні 
інструменти

161,800
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415
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Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 
№ 200-ст

025 Музичне мистецтво Державна 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 8985033 816292

Покотило Захарій Любомирович 51859410 KB 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0325276; 2021р. 
- 0325276

Оркестрові духові та 
ударні інструменти: 
гобой, кларнет, 
саксофон, фагот, 
флейта, валторна, 
тромбон, труба, 
туба, ударні 
інструменти

165,800

11



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
Національна музична 

академія України імені П.І. 
Чайковського

Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 
№ 200-ст

025 Музичне мистецтво Державна 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 8798882 847422

Рисюк Домініка Олексіївна 52242437 MK 01.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0028624; 2021р. 
- 0028624

Композиція 159,000
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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

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна музична 

академія України імені П.І. 
Чайковського

Додаток до наказу від «12»  серпня 2021 року 
№ 200-ст

025 Музичне мистецтво Державна 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 8803764 819269
Шостак Дмитро Володимирович 50457253 KB 23.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2020р. - 
0384290; 2020р. 
- 0384290

Оркестрові струнні 
інструменти: 
скрипка

155,600
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