


               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»  листопада 2022 року 
№ 01-06/404Н

223 Медсестринство Комунальна Фаховий молодший 
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 11656854 108005
9

Марценюк Марія-Наталія Михайлівна 53477682 BK 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Сестринська 
справа

0,000

2 11658454 108005
9

Ткач Марія-Анджела Юріївна 53445378 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Сестринська 
справа

0,000

1



               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»  листопада 2022 року 
№ 01-06/404Н

223 Медсестринство Комунальна Фаховий молодший 
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 11653606 108222
0

Моран Анастасія Олександрівна 53477595 BK 27.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Сестринська 
справа

0,000

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

Обласна рада

Комунальний заклад 
вищої освіти Львівської 

обласної ради 
"Львівська медична 
академія імені Андрея 
Крупинського"

Додаток до наказу від «04»  листопада 2022 року 
№ 01-06/404Н

224 Технології медичної діагностики та 
лікування Комунальна Фаховий молодший 

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 11659298 108008
5

Піняга Роман Михайлович 002181 CЖ 19.06.1999 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Лабораторна 
діагностика

0,000

3


