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

Форма № Н-1.03.1
Комунальний  заклад  Львівської  обласної  ради  Самбірський  фаховий  коледж 

(найменування закладу освіти)

 культури  і  мистецтв 

НАКАЗ
САМБІР

(населений пункт)

від «09» серпня 2021 року №159

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Комунальний заклад Львівської обласної ради 
Самбірський фаховий коледж культури і мистецтв у 2021 році та рішення 
приймальної комісії від «09» серпня 2021 року, протокол №13,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 7 арк.

Директор Галина ПЕТРІВСЬКА
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Управління (головне управління) культури обласної державної адміністрації
Комунальний заклад 
Львівської обласної ради 

Самбірський фаховий коледж 
культури і мистецтв

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 159

024 Хореографія Комунальна Фаховий молодший бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9307167 848707

Верещак Соломія Володимирівна 52704025 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Народна 
хореографія

496,000

2 9311949 848707

Драпак Юлія Сергіївна 52722560 BK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0214073

Народна 
хореографія

463,750

3 9609257 848707

Жила Маріанна Володимирівна 52709827 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0002067

Народна 
хореографія

525,000
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4 9374079 848707

Нестор Катерина Володимирівна 52715929 BK 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0264039

Народна 
хореографія

557,550

5 9286702 848707

Яців Діана Романівна 52719257 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0099523

Народна 
хореографія

503,000
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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

Управління (головне управління) культури обласної державної адміністрації
Комунальний заклад 
Львівської обласної ради 

Самбірський фаховий коледж 
культури і мистецтв

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 159

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Комунальна Фаховий молодший бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9001519 889939

Бутко Олександра Романівна 52684642 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0151714

Кінофотовідеосправ
а

575,138

2 9304779 889939

Грицишин Анастасія Богданівна 52704449 BK 28.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Кінофотовідеосправ
а

541,800

3 8842466 889939

Дорош Павло Романович 52709956 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0048921

Кінофотовідеосправ
а

454,250
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4 9309352 889939

Лесик Вадим Михайлович 52712036 BK 23.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0366564

Кінофотовідеосправ
а

468,750
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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

Управління (головне управління) культури обласної державної адміністрації
Комунальний заклад 
Львівської обласної ради 

Самбірський фаховий коледж 
культури і мистецтв

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 159

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Комунальна Фаховий молодший бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9003432 880354

Ганик Соломія Василівна 52709222 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0230162

Народне пісенне 
мистецтво

525,525

2 9004911 880354

Орищич Вікторія Олександрівна 52693415 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0088679

Народне пісенне 
мистецтво

526,050
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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

Управління (головне управління) культури обласної державної адміністрації
Комунальний заклад 
Львівської обласної ради 

Самбірський фаховий коледж 
культури і мистецтв

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 159

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Комунальна Фаховий молодший бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9755593 880361

Децик Олег Романович 52703990 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Народне 
інструментальне 
мистецтво (Народні 
інструменти)

448,350
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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

Управління (головне управління) культури обласної державної адміністрації
Комунальний заклад 
Львівської обласної ради 

Самбірський фаховий коледж 
культури і мистецтв

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 159

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа Комунальна Фаховий молодший бакалавр Денна 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

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8838872 863513
Ощипок Галина Володимирівна 50508511 BK 23.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0023542; 2018р. 
- 0023542

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

565,500
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