
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 №1661

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 
№ 1661

241 Готельно-ресторанна 
справа 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

6371866 Кух Андріана Юріївна 49687399 XM 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0186276; 0326441 Готельно-ресторанна 
справа

174,369

6050056 Футиш Вероніка Володимирівна 51336847 BK 24.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0227027 Готельно-ресторанна 
справа

184,365

1



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 
№ 1661

242 Туризм 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

5664803 Ігонькін Олексій Анатолійович 256814 A 15.06.1991 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Туристична діяльність 153,816

6172298 Рубець Юлія Олегівна 46436764 AK 27.06.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0357083 Туристична діяльність 185,538

6724404 Фірко Ірина Василівна 49946249 BK 30.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0298683; 0344178 Туристична діяльність 183,651

6354494 Хутняк Наталія Вікторівна 51186637 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0019593 Туристична діяльність 173,196

2


