
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 №46

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 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 1 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 
№ 46

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Комунальна Фаховий молодший 

бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10458644 100112
2

Микитка Тетяна Петрівна 113484 Д 17.07.1985 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Видовищно-
театралізовані 
заходи

180,000

1



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 №47

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 «10» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 1 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 
№ 47

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа Комунальна Фаховий молодший 

бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10750503 989018

Гурська Ксенія Романівна 53441356 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

149,000

1



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 №48

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 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 2 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 
№ 48

024 Хореографія Комунальна Фаховий молодший 
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/ 

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 10537865 974946
Гордінець Мар`яна Миронівна 44860387 BK 01.06.2013 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

народна 
хореографія

187,000

2 10552694 974946

Мальдзінська Тереза Генріхівна 53445369 BK 27.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

народна 
хореографія

185,000

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 
№ 48

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Комунальна Фаховий молодший 

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/ 

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 10466201 100112
2

Пелех Мар`яна Ярославівна 33542153 BK 20.06.2008 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Видовищно-
театралізовані 
заходи

170,000

2



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 №49

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 «10» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 1 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 
№ 49

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа Комунальна Фаховий молодший 

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/ 

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 10815887 989018
Пиж Зоряна Богданівна 34976934 BK 21.06.2008 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

145,000

1


