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

Форма № Н-1.03.1
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ 

___________________________КОЛЕДЖ" РІВНЕНСЬКОЇ___________________________
(найменування закладу освіти)

_______________________________ ОБЛАСНОЇ РАДИ_______________________________

НАКАЗ

________ ДУБНО
(населений пункт)

від «13» серпня 2021 року №45-с

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛУБЕНСЬКИЙ 

ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ у 2021 році 
та рішення приймальної комісії від «13» серпня 2021 року, протокол№18,

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 3 арк.



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ЛУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ 

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ

Додаток до наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 45-е

223 Медссстринство Комунальна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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номер, ссрія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 

рівень/ступінь, на основі 
якого відбувагться вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
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назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності
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сн

ий
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л

1 92І3535 857798

Артюх Ольга Сергіївна 52344950 РВ 30.06.2021 ' 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. -
0355384; 2021р. 
- 0355384

Лікувальна справа 461,250

2 9533924 857798

Ковтонкж Христина Юріївна 52685673 ВК 02.07.2021 
Свідоцтво про здобупя 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. -
0099466; 2021 р. 
- 0099466

Лікувальна справа 481,750

1



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ЛУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ 

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ

Додаток до наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 45-е

223 Мсдсестринство Комунальна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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номер, ссрія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 

рівень/ступінь, на основі 
якого відбувасться вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності

ко
нк

ур
сн

ий
 

ба
л

1 10129168 857794

Бахмо Дарипа Романівна 52356521 РВ 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. -
0343553; 2021р. 
- 0343553

Акушерська справа 499,013

2 8727097 857794
Гонсьор Яна Сергіївна 44399557 РВ 01.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Акушерська справа 439,700

3 10234092 857794

Жалко Оксана Миколаївна 52361396 РВ 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуп я 
повної загальної середньої 
освіти

2021р.-
0136530; 2021р. 
-0136530

Акушерська справа 497,700
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4 9691077 857794

Мсдзяк Юлія Андріївна 52769070 ВК 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. -
0352026; 2021р. 
- 0352026

Акушерська справа 437,750

5 9000170 857794

Олійник Христина Валеріївна 52343901 РВ 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. -
0255343; 2021р. 
- 0255343

Акушерська справа 496,650

6 9559040 857794
Сердюк Юліана Олександрівна 48684736 РВ 27.05.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Акушерська справа 529,950

7 10223684 857794

Трофімова Наталія Геннадіївна 52367621 РВ 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. -
0017611; 2021р. 
-0017611

Акушерська справа 487,988
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ 

__________________________ КОЛЕДЖ" РІВНЕНСЬКОЇ___________________________
(найменування закладу освіти)

_______________________________ОБЛАСНОЇ РАДИ______________________________

НАКАЗ
________ ДУБНО

(населений пункт)

від «13» серпня 2021 року №47-с

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛУБЕНСЬКИЙ 

ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ у 2021 
році та рішення приймальної комісії від «13» серпня 2021 року, протокол №18,

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.



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Обласна рада

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ЛУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ 

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ

Додаток до наказу від «13» серпня 2021 року 
№ 47-с

223 Медсестринство Комунальна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 

єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності
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Манько Олена Дмитрівна 52360234 PB 30.06.2021 2021р. - Акушерська справа 457,250

І 9297380 857794 Свідоцтво про здобуття 0361475; 2021р.
повної загальної середньої - 0361475
освіти
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