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

Форма № Н-1.03.1
Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  Львівський  медичний 

(найменування закладу освіти)

 фаховий  коледж  "Монада" 

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «02» серпня 2022 року №63/2

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Товариство з обмеженою відповідальністю 
Львівський медичний фаховий коледж "Монада" у 2022 році та рішення 
приймальної комісії від «22» липня 2022 року, протокол №9,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Директор Ігор ГАЙДУЧОК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
Львівський медичний 
фаховий коледж 
"Монада"

Додаток до наказу від «02»  серпня 2022 року 
№ 63/2

223 Медсестринство Приватна 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 10400910 992923
Сачик Ілля Борисович 53479180 BK 24.06.2022 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Лікувальна 
справа

0,000

1



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

Форма № Н-1.03.1
Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  Львівський  медичний 

(найменування закладу освіти)

 фаховий  коледж  "Монада" 

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «23» серпня 2022 року №79

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Товариство з обмеженою відповідальністю 
Львівський медичний фаховий коледж "Монада" у 2022 році та рішення 
приймальної комісії від «22» серпня 2022 року, протокол №20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «17» жовтня 2022 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Директор Ігор ГАЙДУЧОК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
Львівський медичний 
фаховий коледж 
"Монада"

Додаток до наказу від «23»  серпня 2022 року 
№ 79

226 Фармація, промислова фармація Приватна 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 10746461 101782
7

Шевченко Ольга Романівна 119987 M18 31.12.2018 
Диплом магістра

Фармація, 
промислова 
фармація

140,000

1



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

Форма № Н-1.03.1
Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  Львівський  медичний 

(найменування закладу освіти)

 фаховий  коледж  "Монада" 

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «23» серпня 2022 року №80/1

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Товариство з обмеженою відповідальністю 
Львівський медичний фаховий коледж "Монада" у 2022 році та рішення 
приймальної комісії від «15» серпня 2022 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «24» жовтня 2022 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Ігор ГАЙДУЧОК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
Львівський медичний 
фаховий коледж 
"Монада"

Додаток до наказу від «23»  серпня 2022 року 
№ 80/1

226 Фармація, промислова фармація Приватна Фаховий молодший 
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 10460766 969865
Видрак Надія Любомирівна 21108753 BK 25.06.2002 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

2 10455376 969865
Жеребецька Ірина Володимирівна 31249718 BK 01.07.2007 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

3 10470484 969865
Миляновська Марта Віталіївна 40044756 BK 28.02.2011 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

1



4 10823071 969865
Стратечук Світлана Юріївна 30337973 BK 30.06.2006 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

2



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

Форма № Н-1.03.1
Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  Львівський  медичний 

(найменування закладу освіти)

 фаховий  коледж  "Монада" 

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «23» серпня 2022 року №80/2

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Товариство з обмеженою відповідальністю 
Львівський медичний фаховий коледж "Монада" у 2022 році та рішення 
приймальної комісії від «15» серпня 2022 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «24» жовтня 2022 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Ігор ГАЙДУЧОК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
Львівський медичний 
фаховий коледж 
"Монада"

Додаток до наказу від «23»  серпня 2022 року 
№ 80/2

226 Фармація, промислова фармація Приватна Фаховий молодший 
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 10511801 101595
1

Грабар Леся Ігорівна 23442642 BK 07.07.2003 
Диплом бакалавра

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

2 10456725 101595
1

Гринів Яніна Орестівна 37339061 BA 06.07.2009 
Диплом бакалавра

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

3 10476011 101595
1

Дутко Вікторія Святославівна 37166745 BK 30.06.2009 
Диплом магістра

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

1



4 10457063 101595
1

Курилас Соломія Ігорівна 127143 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

5 10456687 101595
1

Мацелюх Юлія Григорівна 126814 E17 07.07.2017 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

6 10502115 101595
1

Мирош Катерина Богданівна 30801904 BK 03.03.2007 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

7 10479672 101595
1

Папірковська Діана Олегівна 036143 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

8 10456905 101595
1

Петриняк Марта Зенонівна 26005851 BK 03.03.2005 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

9 10470567 101595
1

Пиріг Марія Михайлівна 002230 BE 06.07.1998 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

10 10456765 101595
1

Рибак Уляна Богданівна 47268685 BK 27.06.2014 
Диплом бакалавра

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

11 10451431 101595
1

Смаль-Стоцька Марта Михайлівна 111596 E18 29.06.2018 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

12 10457072 101595
1

Сорока Марія Володимирівна 47422982 BK 30.06.2014 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

13 10464226 101595
1

Харитон Інна Олександрівна 105020 E15 30.06.2015 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

14 10470508 101595
1

Шандра Мирослава Степанівна 15497561 BK 26.06.2001 
Диплом бакалавра

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

2



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

Форма № Н-1.03.1
Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  Львівський  медичний 

(найменування закладу освіти)

 фаховий  коледж  "Монада" 

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «23» серпня 2022 року №80/3

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Товариство з обмеженою відповідальністю 
Львівський медичний фаховий коледж "Монада" у 2022 році та рішення 
приймальної комісії від «15» серпня 2022 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «24» жовтня 2022 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 1 арк.

Директор Ігор ГАЙДУЧОК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
Львівський медичний 
фаховий коледж 
"Монада"

Додаток до наказу від «23»  серпня 2022 року 
№ 80/3

226 Фармація, промислова фармація Приватна Фаховий молодший 
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 10786870 969864
Андрейко Вікторія Степанівна 159905 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

2 10749941 969864
Ващенко Ірина Анатоліївна 0071635 OAБ-II 

24.07.1995 Диплом 
молодшого спеціаліста

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

3 10786673 969864
Куціль Ірина Йосифівна 203349 M19 31.12.2019 

Диплом магістра
Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

1



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

Форма № Н-1.03.1
Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  Львівський  медичний 

(найменування закладу освіти)

 фаховий  коледж  "Монада" 

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «23» серпня 2022 року №80

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Товариство з обмеженою відповідальністю 
Львівський медичний фаховий коледж "Монада" у 2022 році та рішення 
приймальної комісії від «15» серпня 2022 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «10» січня 2023 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Ігор ГАЙДУЧОК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
Львівський медичний 
фаховий коледж 
"Монада"

Додаток до наказу від «23»  серпня 2022 року 
№ 80

226 Фармація, промислова фармація Приватна Фаховий молодший 
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 10617864 980442
Димій Вікторія Михайлівна 50508286 BK 26.06.2018 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

2 10454858 980442

Крук Василина Іванівна 51185967 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

1



3 10454802 980442

Скульська Мар`яна Петрівна 52709268 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

4 10835082 980442

Таран Вікторія Ігорівна 53247794 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Фармація, 
промислова 
фармація

0,000

2



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

Форма № Н-1.03.1
Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  Львівський  медичний 

(найменування закладу освіти)

 фаховий  коледж  "Монада" 

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «31» серпня 2022 року №88

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Товариство з обмеженою відповідальністю 
Львівський медичний фаховий коледж "Монада" у 2022 році та рішення 
приймальної комісії від «25» серпня 2022 року, протокол №22,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «16» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Директор Ігор ГАЙДУЧОК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
Львівський медичний 
фаховий коледж 
"Монада"

Додаток до наказу від «31»  серпня 2022 року 
№ 88

226 Фармація, промислова фармація Приватна 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 10510561 973748
Височанська Діана Володимирівна 011427 X22 07.07.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0116051 Фармація, 
промислова 
фармація

121,500

2 10514054 973748
Іванова Сніжана Володимирівна 011431 X22 07.07.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0271094 Фармація, 
промислова 
фармація

145,000

3 10510322 973748
Каспрович Олена Петрівна 055049 E22 07.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0277707 Фармація, 
промислова 
фармація

118,500

1



4 10616592 973748
Мирка Тетяна Романівна 055057 E22 07.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0269329 Фармація, 
промислова 
фармація

143,500

5 10979179 973748
Сколоздра Ілона Романівна 055035 E22 07.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0270212 Фармація, 
промислова 
фармація

119,500

2


