


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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство культури та інформаційної політики України

Косівський інститут 
прикладного та 
декоративного 

мистецтва Львівської 
національної академії 

мистецтв

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 63

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація Державна 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 11120159 100245
8

Половко Діана Василівна 51363134 BA 05.07.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Декоративне 
мистецтво

186,000

2 10536755 100245
8

Слюсарчук Валентин Федорович 52098512 BA 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Декоративне 
мистецтво

163,000

1



3 10519160 100245
8

Слюсарчук Олег Маркович 52145721 BA 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Декоративне 
мистецтво

159,000

2



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство культури та інформаційної політики України

Косівський інститут 
прикладного та 
декоративного 

мистецтва Львівської 
національної академії 

мистецтв

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 63

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Державна 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 11268648 997243
Федорич Тетяна Іванівна 48498363 BA 30.06.2015 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

0,000

3




