
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський коледж культури і 

мистецтв"
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Львів

(населений пункт)

від «02» серпня 2019 року №54

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Комунальний заклад Львівської обласної ради 
"Львівський коледж культури і мистецтв" у 2019 році та рішення приймальної 
комісії від «02» серпня 2019 року, протокол №17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 6 арк.

Директор Лавринів Г.П.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада
Комунальний заклад Львівської 
обласної ради "Львівський 
коледж культури і мистецтв"

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 54

024 Хореографія Комунальна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6127681 Андріїв Анастасія Романівна 51154876 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0005784 народна хореографія 332

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада
Комунальний заклад Львівської 
обласної ради "Львівський 
коледж культури і мистецтв"

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 54

028 Менеджмент 
соціокультурної діяльності Комунальна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5516149 Базюк Ірина Петрівна 51195540 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0226443 Організація народної 
інструментальної 
творчості

488

5578545 Дупіряк Петро Олегович 51195746 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0016875 Організація народної 
інструментальної 
творчості

462

5465126 Капустяк Олександр Олександрович 50488789 BK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0185540 Організація народної 
інструментальної 
творчості

458

6392740 Серняк Софія Іванівна 51184897 BK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0277411 Організація народної 
інструментальної 
творчості

464
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада
Комунальний заклад Львівської 
обласної ради "Львівський 
коледж культури і мистецтв"

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 54

028 Менеджмент 
соціокультурної діяльності Комунальна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5660860 Бенцак Діана Андріївна 50563421 BK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0207357 Видовищно-
театралізовані заходи

469

6215561 Богійчик Софія Михайлівна 51195202 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0154212 Видовищно-
театралізовані заходи

442

5706481 Гринишин Дарія Мирославівна 51191689 BK 01.07.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0311780 Видовищно-
театралізовані заходи

494

5946072 Карпа Марія Андріївна 51195311 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0020817 Видовищно-
театралізовані заходи

470

5879211 Крок Северин Ярославович 51173872 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0266221 Видовищно-
театралізовані заходи

480

3



5398418 Лучинська Лілія Андріївна 51180492 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0088790 Видовищно-
театралізовані заходи

525

5438622 Манчур Марта Андріївна 51174098 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0100546 Видовищно-
театралізовані заходи

531

5697640 Тодер Павла Володимирівна 50948403 AK 28.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0325339 Видовищно-
театралізовані заходи

428
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада
Комунальний заклад Львівської 
обласної ради "Львівський 
коледж культури і мистецтв"

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 54

028 Менеджмент 
соціокультурної діяльності Комунальна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6023983 Бішко Христина Михайлівна 51195248 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0080264 Організація народної 
пісенної творчості

416

5363490 Варніцька Марія Павлівна 38306335 BK 30.06.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0086817 Організація народної 
пісенної творчості

491

6065041 Магир Христина Олегівна 51188057 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0138165 Організація народної 
пісенної творчості

529

5800775 Соляр Оксана Ігорівна 51191653 BK 01.07.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0212865 Організація народної 
пісенної творчості

415

5799497 Хомяк Ольга Михайлівна 51163716 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0175363 Організація народної 
пісенної творчості

469
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада
Комунальний заклад Львівської 
обласної ради "Львівський 
коледж культури і мистецтв"

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року 
№ 54

029 Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа Комунальна Молодший спеціаліст Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6444181 Гарасимів Марта Юріївна 51106682 BK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0009658 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа

404

6601800 Лукашик Анжела Володимирівна 50981095 EP 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0109013 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа

430

5759118 Мармазюк Віталій Михайлович 48964269 BK 27.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа

440

5578078 Сімченко Світлана Валеріївна 51182573 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0284422 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа

444

6


