
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 №1802

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 
№ 1802

014 Середня освіта/014.01 
Українська мова і література 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

4357410 Жук Марія Юріївна 225528 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

55,4

4553062 Земляна Світлана Василівна 225523 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

61,52

4849058 Іванів Наталія Олегівна 225558 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

44,08

4853938 Мисяк Ірина Богданівна 225615 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

64,08

4476969 Попова Тетяна Артурівна 225592 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

68

4457921 Фолюш Ірина Ярославівна 225622 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

63,4



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 
№ 1802

035 Філологія/035.01 
українська мова та література 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

5071015 Вінтонів Оксана Василівна 106504 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

українська мова та 
література

79,2

4559365 Дітчук Катерина Володимирівна 225546 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

українська мова та 
література

80

4458806 Дудкевич Христина Вікторівна 225542 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

українська мова та 
література

71,96

4575858 Тофан Марта Іванівна 225632 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

українська мова та 
література

75,12



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 
№ 1802

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

польська
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

4958007 Бровар Мар`яна Вікторівна 231535 B18 19.07.2018 Диплом 
бакалавра

Польська мова та 
література

77,8

5067138 Власюк Оксана Вікторівна 225556 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Польська мова та 
література

70,96

4901646 Задирієнко Яна Сергіївна 218498 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Польська мова та 
література

66,04

4903832 Кравець Олена Богданівна 225576 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Польська мова та 
література

59,16


