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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
Львівської обласної 
ради "Самбірський 
фаховий педагогічний 
коледж імені Івана 
Филипчака"

Додаток до наказу від «23»  серпня 2022 року 
№ 94

012 Дошкільна освіта 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 10502566 105572
7

Вергун Юлія Володимирівна 53457448 BK 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дошкільна 
освіта

0,000

2 10458942 105572
7

Кацюба Лілія Андріївна 53463030 BK 20.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дошкільна 
освіта

0,000

3 10502405 105572
7

Семко Тетяна Михайлівна 53457445 BK 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дошкільна 
освіта

0,000

1



4 10578862 105572
7

Стефанишин Марія Петрівна 27215424 BK 22.06.2005 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

Дошкільна 
освіта

0,000

5 10822389 105572
7

Табачук Ірина Русланівна 53436339 BK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Дошкільна 
освіта

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

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
Львівської обласної 
ради "Самбірський 
фаховий педагогічний 
коледж імені Івана 
Филипчака"

Додаток до наказу від «23»  серпня 2022 року 
№ 94

013 Початкова освіта 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 10460366 105572
9

Германович Мар`яна Іванівна 53433029 BK 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Початкова освіта 0,000

2 10464886 105572
9

Кузьмич Вікторія Ярославівна 53469589 BK 14.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Початкова освіта 0,000

3 10476253 105572
9

740-8048411 53351898 HK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Початкова освіта 0,000

3



4 10849076 105572
9

Пилат Христина Іванівна 53436413 BK 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Початкова освіта 0,000

5 10460555 105572
9

Чаплик Михайло Максимович 53469333 BK 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Початкова освіта 0,000

4



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
Львівської обласної 
ради "Самбірський 
фаховий педагогічний 
коледж імені Івана 
Филипчака"

Додаток до наказу від «23»  серпня 2022 року 
№ 94

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура 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 10544360 105572
6

Брицька Христина Василівна 53457449 BK 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фізична 
культура

137,000

2 10460716 105572
6

Лазоряк Степан Андрійович 53463399 BK 21.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Фізична 
культура

133,000

5



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
Львівської обласної 
ради "Самбірський 
фаховий педагогічний 
коледж імені Івана 
Филипчака"

Додаток до наказу від «23»  серпня 2022 року 
№ 94

014 Середня освіта/014.12 Образотворче 
мистецтво 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 10579436 105573
0

Гоцуляк Сергій Маркович 53512495 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Образотворче 
мистецтво

166,000

6



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
Львівської обласної 
ради "Самбірський 
фаховий педагогічний 
коледж імені Івана 
Филипчака"

Додаток до наказу від «23»  серпня 2022 року 
№ 94

122 Комп'ютерні науки 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 10463585 107162
2

Гаталевич Олександр Іванович 53463338 BK 21.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
науки

0,000

2 10819936 107162
2

Кузбит Андрій Олегович 53459243 BK 29.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
науки

0,000

3 10465584 107162
2

Полюга Віталій Степанович 53463339 BK 21.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
науки

0,000

7



4 10463822 107162
2

Різун Владислав Ярославович 53463435 BK 21.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
науки

0,000

5 10500305 107162
2

Фігура Тетяна Романівна 53463360 BK 21.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
науки

0,000

6 10464594 107162
2

Штипук Олександр Анатолійович 53463462 BK 21.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

Комп'ютерні 
науки

0,000

8


