
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 №1722

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 
№ 1722

014 Середня освіта/014.01 
Українська мова і література 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

4768293 Гушул Богдана Мирославівна 49815791 BK 22.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0149323; 0156450 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

178,296

4083686 Ковальчин Христина Миколаївна 50585698 BK 30.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0041682 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

171,309

4614791 Мартинюк Мирослава Олександрівна 49641424 TM 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0222259 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

171,972



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 
№ 1722

035 Філологія/035.01 
українська мова та література 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

4635126 Марків Микола Васильович 49894700 BA 30.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0018033 українська мова та 
література

172,992

4695228 Мосійчук Мар`яна Романівна 50618554 PB 21.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0014516 українська мова та 
література

172,342

3876517 Мотрюк Вікторія Романівна 50482147 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0065324 українська мова та 
література

184,212

3771202 Рудик Анастасія Степанівна 50521793 BK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0048311 українська мова та 
література

172,482

4834800 Тепленко Вікторія Русланівна 48706282 BA 28.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0003811; 0076964 українська мова та 
література

194,565


