
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 №1798

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 державним (регіональним) замовленням 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 
№ 1798

014 Середня освіта/014.07 
Географія Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

4468694 Дендерис Наталя Володимирівна 45814145 BK 30.06.2013 
Диплом бакалавра

Середня освіта 
(Географія)

58,08

4822726 Лящук Тетяна Віталіївна 211296 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Географія)

56,36

4455068 Скоропад Христина Антонівна 211386 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Географія)

56,28
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103 Науки про Землю Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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

4416747 Біда Андріана Тарасівна 211354 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Географія 60,72

4922269 Савка Тетяна Іванівна 211196 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Географія 58,48
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Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Додаток до наказу від «11»  серпня 2018 року 
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183 Технології захисту 
навколишнього середовища Державна Магістр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

4518616 Лопушанська Марія Романівна 211224 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

70,8

4442526 Черечон Наталія Віталіївна 211370 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

70,64

4451221 Шамбель Наталія Орестівна 211381 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

69,64


