
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 №1741

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 денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 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 «11»  серпня 2018 року 
№ 1741

111 Математика Державна Бакалавр Денна 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

4665770 Федик Богдан Орестович 50563403 BK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0053539 Комп'ютерний аналіз 
математичних моделей

172,533



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 
№ 1741

113 Прикладна математика Державна Бакалавр Денна 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

3915580 Вінярський Арсен Айнурович 50501050 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0336285 Математичне 
моделювання та 
комп’ютерна механіка

153,663

4378082 Госедло Павло Романович 50466520 BA 30.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0102288 Математичне 
моделювання та 
комп’ютерна механіка

165,291

4441719 Мікула Ірина Володимирівна 50506443 BK 21.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0023336 Математичне 
моделювання та 
комп’ютерна механіка

154,836

4859043 Соляр Олександр Романович 50547678 TE 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0223539 Математичне 
моделювання та 
комп’ютерна механіка

141,474

4779616 Штик Назар Вікторович 49995871 BC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0027099 Математичне 
моделювання та 
комп’ютерна механіка

166,056


