
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 «11» серпня 2018 року №1753

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний університет імені 
Івана Франка у 2018 році та рішення приймальної комісії від «11» серпня 2018 
року, протокол №26,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми навчання 
за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 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 «11»  серпня 2018 року 
№ 1753

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4703819 Бидльовський Олег Петрович 50482440 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0244414 Фінанси, банківська 
справа та страхування

130,662

4769944 Гаталевич Олена Андріївна 50484729 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0238192 Фінанси, банківська 
справа та страхування

189,057

4506509 Квятковська Вікторія Дмитрівна 49940424 BK 26.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0198009; 0248643 Фінанси, банківська 
справа та страхування

193,137

4721843 Кучер Тетяна Олександрівна 50285143 XM 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0051059 Фінанси, банківська 
справа та страхування

128,928

4688998 Петриченко Костянтин Євгенович 49771889 BK 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0260552 Фінанси, банківська 
справа та страхування

128,163

4531692 Самойлова Емма Сергіївна 40358162 HK 28.05.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Фінанси, банківська 
справа та страхування

143,31


