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

Форма № Н-1.03.1
Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ

вижниця
(населений пункт)

від «20» серпня 2021 року №243

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Вижницький коледж прикладного мистецтва 

ім. В.Ю.Шкрібляка у 2021 році та рішення приймальної комісії від «20» серпня 
2021 року, протокол №12,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 1 арк.

В.о. директора /0 . Роман ГАВРИЛЮК
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Вижницький коледж 

прикладного мистецтва ім. 
В.Ю.Шкрібляка

Додаток до наказу від «20» серпня 2021 року 
№243

023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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Антонюк Юрій Михайлович 52471962 РН 30.06.2021 2021р. - Образотворче та 127,969
1 9468704 869343 Свідоцтво про здобуття 0371373; 2021р. декоративно-

повної загальної середньої -0371373 прикладне
освіти мистецтво

Бежнар Богдана Миколаївна 52464463 РН 30.06.2021 2021р. - Образотворче та 143,357
? 9462160 869343 Свідоцтво про здобуття 0256981; 2021р. декоративно-

повної загальної середньої -0256981 прикладне
освіти мистецтво

Г уменюк Аліса Дмитрівна 46567461 РН 31.05.2014 2021р. - Образотворче та 138,893
3 10142624 869343 Атестат про повну загальну 0180864; 2021р. декоративно-

середню освіту -0180864 прикладне
мистецтво
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