


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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
вищої освіти «Луцький 
педагогічний коледж» 
Волинської обласної 

ради

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 211/к/тр/с

012 Дошкільна освіта Комунальна 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 10797272 993673

Баранюк Марина Володимирівна 52133127 BC 18.05.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дошкільна 
освіта

0,000

2 11029189 993673
Воробей Олена Петрівна 000483 ДB 25.06.1996 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Дошкільна 
освіта

0,000

1



3 10543056 993673

Дем`янчук Дарія Анатоліївна 51045624 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дошкільна 
освіта

0,000

4 11110192 993673
Зімич Олена Сергіївна 50006500 BC 23.06.2018 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Дошкільна 
освіта

0,000

5 10603978 993673
Лук`янчук Мар`яна Юріївна 38343390 BC 30.06.2010 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Дошкільна 
освіта

0,000

6 10956984 993673
Мазурик Тетяна Василівна 36186105 BC 17.06.2009 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Дошкільна 
освіта

0,000

7 11370401 993673
Марченко Вікторія Василівна 876504 P 17.06.1992 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Дошкільна 
освіта

0,000

8 11118122 993673

Марчук Олена Володимирівна 52229009 BC 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дошкільна 
освіта

0,000

9 10519099 993673

Мельник Дарина Олексіївна 52203012 BC 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Дошкільна 
освіта

0,000

10 10779773 993673

Ясюк Софія Михайлівна 51940250 BC 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
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

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
вищої освіти «Луцький 
педагогічний коледж» 
Волинської обласної 

ради

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 211/к/тр/с

012 Дошкільна освіта 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 11134016 100383
5

Дикса Вероніка Сергіївна 52908882 BC 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0252617 Дошкільна 
освіта

138,669

2 10607391 100383
5

Косенко Катерина Миколаївна 52906475 BC 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0218772 Дошкільна 
освіта

140,097

3



3 10984099 100383
5

Мирончук Анастасія Віталіївна 52908443 BC 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0247728 Дошкільна 
освіта

137,600

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

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
вищої освіти «Луцький 
педагогічний коледж» 
Волинської обласної 

ради

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 211/к/тр/с

013 Початкова освіта 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 11068303 109111
3

Войтюк Валентина Романівна 53465412 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Початкова освіта 0,000

2 10834407 109111
3

Приходько Аліна Ігорівна 52912242 BC 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Початкова освіта 0,000

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

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
вищої освіти «Луцький 
педагогічний коледж» 
Волинської обласної 

ради

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 211/к/тр/с

013 Початкова освіта 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 10616755 981621

Давидюк Олександр Віталійович 52911994 BC 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0187660 Початкова освіта 133,059

2 10766904 981621

Кізім Анастасія Володимирівна 53297761 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0263785 Початкова освіта 136,050

6



3 11190935 981621

Носко Ангеліна Ігорівна 52912312 BC 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0253209 Початкова освіта 146,064

4 10838437 981621

Оніщук Вероніка Василівна 52907875 BC 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0031561 Початкова освіта 138,363

5 11313636 981621

Шевчук Яна Аркадіївна 52906833 BC 08.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0086352 Початкова освіта 143,400

6 10568024 981621

Шишко Іванна Романівна 52911459 BC 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0194731 Початкова освіта 141,117

7



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
вищої освіти «Луцький 
педагогічний коледж» 
Волинської обласної 

ради

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 211/к/тр/с

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура 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 11317785 104515
8

Бенза Вікторія Михайлівна 52908691 BC 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0252762 Середня освіта 
(Фізична 
культура)

135,200

2 11115682 104515
8

Воробей Максим Олександрович 52910017 BC 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0126620 Середня освіта 
(Фізична 
культура)

136,400

8



3 10694773 104515
8

Дмитришин Назар Романович 52908330 BC 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0246129 Середня освіта 
(Фізична 
культура)

137,900

4 11175757 104515
8

Кабанова Сніжана Валеріївна 52913240 BC 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0186107 Середня освіта 
(Фізична 
культура)

135,400

5 10620356 104515
8

Литвин Станіслав Миколайович 53031199 BA 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0203195 Середня освіта 
(Фізична 
культура)

134,300

6 11092388 104515
8

Літковець Анна Сергіївна 52912831 BC 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0267237 Середня освіта 
(Фізична 
культура)

133,600

7 10870181 104515
8

Матвійчук Вадим Андрійович 52908313 BC 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0245691 Середня освіта 
(Фізична 
культура)

135,800

8 10560795 104515
8

Могиль Богдан Ігорович 52912869 BC 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0080710 Середня освіта 
(Фізична 
культура)

133,100

9 11089028 104515
8

Недзельський Максим Андрійович 52907537 BC 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0250684 Середня освіта 
(Фізична 
культура)

133,200

9



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
вищої освіти «Луцький 
педагогічний коледж» 
Волинської обласної 

ради

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 211/к/тр/с

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура 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 10759644 109112
1

Черниш Артем Ігорович 52910373 BC 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Середня освіта 
(Фізична 
культура)

0,000

10



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

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
вищої освіти «Луцький 
педагогічний коледж» 
Волинської обласної 

ради

Додаток до наказу від «06»  вересня 2022 року 
№ 211/к/тр/с

014 Середня освіта/014.13 Музичне 
мистецтво 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 10824794 104502
0

Воробій Евеліна Віталіївна 53471746 BK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0247247 Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

137,950

2 10667124 104502
0

Літвин Роман Святославович 52907420 BC 08.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0060620 Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

137,900
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3 10740713 104502
0

Мельничук Дмитро Миколайович 53329609 PB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0227836 Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

134,300
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