
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Львівський національний університет імені Івана Франка

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
м. Львів

(населений пункт)

від «07» серпня 2018 року №1717

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний університет імені 
Івана Франка у 2018 році та рішення приймальної комісії від «07» серпня 2018 
року, протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми навчання 
за спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Ректор Мельник В.П.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Додаток до наказу від «07»  серпня 2018 року 
№ 1717

014 Середня освіта/014.07 
Географія Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4828638 Пришляківський Роман Русланович 50031634 BK 30.04.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0166522 Середня освіта 
(Географія)

161,158



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Додаток до наказу від «07»  серпня 2018 року 
№ 1717

241 Готельно-ресторанна 
справа Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4624705 Дунас Роксолана Юріївна 50628083 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0041781 Готельно-ресторанна 
справа

170,952

4359671 Іжаковська Марина Дмитрівна 50628616 BK 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0241064 Готельно-ресторанна 
справа

178,449

4578410 Ненчук Віталій Богданович 50474526 BK 21.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0141632 Готельно-ресторанна 
справа

164,832

3861858 Подоба Олеся Андріївна 49814572 BK 22.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0213076; 0265187 Готельно-ресторанна 
справа

170,442



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Додаток до наказу від «07»  серпня 2018 року 
№ 1717

242 Туризм Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4494454 Брацюк Катерина Олександрівна 49196091 TM 28.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0192683; 0313270 Туристична діяльність 163,506

4791606 Попадин Дмитро Іванович 50508275 BK 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0079421 Туристична діяльність 171,207

4785764 Фрейдун Юлія Іванівна 50628836 BK 20.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0107948 Туристична діяльність 184,411


