


               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 
вищої освіти Львівської 

обласної ради 
"Львівська медична 
академія імені Андрея 
Крупинського"

Додаток до наказу від «04»  жовтня 2022 року 
№ 01-06/361Н

223 Медсестринство Комунальна Бакалавр Вечірня 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 11628849 108884
0

Войтихівська Любов Анатоліївна 30738730 BK 31.12.2006 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483845 Сестринська 
справа

137,500

2 11603919 108884
0

Лака Ольга Ярославівна 21256032 BK 05.07.2002 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0486177 Сестринська 
справа

149,500

3 11621565 108884
0

Ловча Любов Григорівна 715362 ЗT-I 04.07.1985 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0493302 Сестринська 
справа

149,000
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               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 
вищої освіти Львівської 

обласної ради 
"Львівська медична 
академія імені Андрея 
Крупинського"

Додаток до наказу від «04»  жовтня 2022 року 
№ 01-06/361Н

226 Фармація, промислова фармація Комунальна 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 11604165 108949
0

Манько Тетяна Володимирівна 057434 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0124130 Фармація 128,500

2 11617869 108949
0

Новак Орися Стефанівна 123086 E16 05.07.2016 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0481240 Фармація 139,500

2


