


               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 «05»  вересня 2022 року 
№ 67

022 Дизайн/022.01 Графічний дизайн Державна 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 10698414 102132
9

Бойчук Андрій Миколайович 52412355 BA 31.05.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Графічний 
дизайн

173,000

2 10715026 102132
9

Герцюк Петро-Тадей Миколайович 52098504 BA 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Графічний 
дизайн

172,000

1



3 10654618 102132
9

269-2593140 Олексій Владиславович 44221117 XA 31.05.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Графічний 
дизайн

158,000

4 10565974 102132
9

Сорохан Романа Володимирівна 53026560 BA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Графічний 
дизайн

151,000

5 10743460 102132
9

Чечул Богдана Андріївна 53176469 PH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Графічний 
дизайн

152,000

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 «05»  вересня 2022 року 
№ 67

022 Дизайн/022.02 Дизайн одягу (взуття) Державна 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 10567870 102132
5

Шатрук Вікторія Леонідівна 53018493 BA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дизайн одягу 
(взуття)

153,000

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

Міністерство культури та інформаційної політики України

Косівський інститут 
прикладного та 
декоративного 

мистецтва Львівської 
національної академії 

мистецтв

Додаток до наказу від «05»  вересня 2022 року 
№ 67

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація Державна 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 10478723 999768
Баланюк Сергій Іванович 23856985 BA 05.06.2004 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Декоративне 
мистецтво

161,000

2 11254280 999768

Герман Богдан Федорович 51870858 BC 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Декоративне 
мистецтво

166,000

4



3 10931030 999768

Джаман Андрій Ігорович 52098470 BA 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Декоративне 
мистецтво

170,000

4 10532794 999768

Жорняк Анастасія Віталіївна 52732470 KX 29.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Декоративне 
мистецтво

172,000

5 10498382 999768

Костюк Олена Іванівна 53022769 BA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Декоративне 
мистецтво

155,000

5




