
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 №1719

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 2 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 
№ 1719

035 Філологія/035.041 
германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

англійська

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

4746821 Козуб Влада Мирославівна 50633371 AK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0084951 Англійська та друга 
іноземні мови і 
літератури

191,097

4663401 Латик Вікторія Василівна 50624485 BA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Англійська та друга 
іноземні мови і 
літератури

178,092

4502070 Малько Марія Сергіївна 50024614 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0125225 Англійська та друга 
іноземні мови і 
літератури

188,139

3827486 Мерлан Вікторія Кирилівна 50544161 PH 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0102836 Англійська та друга 
іноземні мови і 
літератури

186,354

3712488 Недільська Анастасія Юріївна 50167646 AP 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0242558 Англійська та друга 
іноземні мови і 
літератури

194,31

4774939 Романович Вікторія Андріївна 50137252 XM 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0075391 Англійська та друга 
іноземні мови і 
літератури

190,74



4644571 Савченко Ірина Юріївна 50482092 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0302851 Англійська та друга 
іноземні мови і 
літератури

191,913


