
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Комунальний  заклад  Львівської  обласної  ради  Львівський  фаховий 

(найменування закладу освіти)

 коледж  культури  і  мистецтв 

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «15» серпня 2022 року №45

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Комунальний заклад Львівської обласної ради 
Львівський фаховий коледж культури і мистецтв у 2022 році та рішення 
приймальної комісії від «15» серпня 2022 року, протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2022 року студентами 2 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 7 арк.

В.о. директора Григорій ЛАВРИНІВ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Комунальний заклад 
Львівської обласної 
ради Львівський 
фаховий коледж 
культури і мистецтв

Додаток до наказу від «15»  серпня 2022 року 
№ 45

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10455199 101676
9

Білик Володимир Олегович 53465291 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Організація 
народної 
пісенної 
творчості

198,000

2 10482238 101676
9

Павлик Анастасія Василівна 53471605 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Організація 
народної 
пісенної 
творчості

190,000

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Комунальний заклад 
Львівської обласної 
ради Львівський 
фаховий коледж 
культури і мистецтв

Додаток до наказу від «15»  серпня 2022 року 
№ 45

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10449390 101676
8

Іванюк Марія Михайлівна 53459132 BK 29.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Видовищно-
театралізовані 
заходи

180,000

2 10471862 101676
8

Мотичак Юнона Андріївна 53462298 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Видовищно-
театралізовані 
заходи

179,000

2



3 10470697 101676
8

Яковенко Роксолана Степанівна 53441219 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Видовищно-
театралізовані 
заходи

179,000

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Комунальний заклад 
Львівської обласної 
ради Львівський 
фаховий коледж 
культури і мистецтв

Додаток до наказу від «15»  серпня 2022 року 
№ 45

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10452868 101677
2

Лютий Дмитро Андрійович 53477948 BK 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Організація 
народної 
інструментально
ї творчості

140,000

4



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Комунальний заклад 
Львівської обласної 
ради Львівський 
фаховий коледж 
культури і мистецтв

Додаток до наказу від «15»  серпня 2022 року 
№ 45

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10449838 102282
4

Фарес Віола Едвардівна 53452659 BK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Кінофотовідеосп
рава

171,000

5



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

Комунальний заклад 
Львівської обласної 
ради Львівський 
фаховий коледж 
культури і мистецтв

Додаток до наказу від «15»  серпня 2022 року 
№ 45

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10603408 988957
Бута Роман Володимирович 24766668 BK 21.06.2004 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

0,000

2 10480921 988957
Ковальчик Олег Тарасович 13699475 BK 22.06.2000 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

0,000

3 10561160 988957
Наконечний Олег Михайлович 22517601 BK 21.06.2003 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

0,000

6



4 10481242 988957
Пилип`як Богдан Михайлович 13543960 BK 21.06.2000 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

0,000

5 10624026 988957
Радомський Назарій Петрович 16994105 BK 23.06.2001 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

0,000

7


