
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 «18» серпня 2018 року №1851

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний університет імені 
Івана Франка у 2018 році та рішення приймальної комісії від «18» серпня 2018 
року, протокол №28,

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 4 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 «18»  серпня 2018 року 
№ 1851

024 Хореографія Державна Магістр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

3945057 Черниш Дмитро Олегович 224280 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Хореографія 77,46

4816064 Яковлєв Ілля Сергійович 224279 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Хореографія 73,96



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 «18»  серпня 2018 року 
№ 1851

025 Музичне мистецтво Державна Магістр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

5101156 Кварцяна Валерія Валеріївна 021343 B18 07.06.2018 Диплом 
бакалавра

Музикознавство, 
музична психологія

65,07



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 «18»  серпня 2018 року 
№ 1851

028 Менеджмент 
соціокультурної діяльності Державна Магістр Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4469870 Жолинська Марія Богданівна 224244 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

59,83

4463089 Пиж Юлія Володимирівна 224276 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

62,2

5022772 Підгорна Ганна Олександрівна 224246 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

69



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 «18»  серпня 2018 року 
№ 1851

029 Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа Державна Магістр Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4619839 Тимон Ольга Миколаївна 224195 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа

49,12


