
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Львівський національний університет імені Івана Франка

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
м.Львів

(населений пункт)

від «01» серпня 2019 року №1662

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний університет імені 
Івана Франка у 2019 році та рішення приймальної комісії від «01» серпня 2019 
року, протокол №22,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Мельник В.П.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1662

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6605098 Андронік Максим Мирославович 50923966 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0327967 Фінанси, банківська 
справа та страхування

165,546

6021667 Балан Юлія Романівна 50536784 PH 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0115824 Фінанси, банківська 
справа та страхування

157,845

6653321 Матвій Ростислав Олегович 50501646 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0003268; 0258863 Фінанси, банківська 
справа та страхування

166,107

5837093 Стулій Іван Олегович 49536424 XE 26.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0281522; 0325526 Фінанси, банківська 
справа та страхування

180,54

5850686 Юркевич Віта Віталіївна 51189744 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0026147 Фінанси, банківська 
справа та страхування

172,278
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

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 «01»  серпня 2019 року 
№ 1662

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6047233 Моцкус Руслана Петрівна 51151700 BK 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0041002 Інформаційні системи 
у менеджменті, 
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

170,238

6402870 Пенцак Ярослав Андрійович 50482179 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0339669; 0353356 Інформаційні системи 
у менеджменті, 
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

176,46

6677432 Троян Ольга Миколаївна 000107 PЗ 19.06.1998 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0324368 Інформаційні системи 
у менеджменті, 
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

152,133
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