
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 №1759

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 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 «11»  серпня 2018 року 
№ 1759

014 Середня освіта/014.01 
Українська мова і література 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

4530955 Захарчук Марія Романівна 49917591 BC 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0323976 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

166,77

4234649 Сопилюк Юлія Юріївна 49517355 BA 16.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0318963; 0370725 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

144,789



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 
№ 1759

035 Філологія/035.01 
українська мова та література 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

3903101 Альфавицька Роксолана Ярославівна 50482276 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0198815 українська мова та 
література

142,494

4780654 Жила Ганна Михайлівна 48970897 BK 27.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0023625; 0292504 українська мова та 
література

165,291

4049967 Заграй Анастасія Сергіївна 49778040 BK 26.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0110692; 0251781 українська мова та 
література

164,934

3856957 Ліпецька Ірина Тарасівна 45298142 BK 01.07.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0255296 українська мова та 
література

139,842



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 
№ 1759

035 Філологія/035.033 
слов’янські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

польська
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

4122682 Касінська Марія Миколаївна 49772868 BK 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0163270 Польська мова та 
література

154,479

5093580 Мельниченко Олег Юрійович 50623052 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0190072 Польська мова та 
література

194,157

5103220 Садонцева Діана Дмитрівна 48958718 BK 27.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0188000; 0325116 Польська мова та 
література

162,333


