
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 №1666

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 
№ 1666

014 Середня освіта/014.01 
Українська мова і література 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

5954943 Вовк Мар`яна Тарасівна 51150934 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0139700 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

179,316

5631425 Повх Наталія Василівна 51359064 BA 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0210139 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

170,544

6646508 Твердун Тетяна Миронівна 49717847 TE 24.06.2017 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0078483; 0160358 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

177,378

6600762 Цап Богдан Степанович 50712713 BC 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0166709 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

191,046

6586376 Шейко Катерина Сергіївна 49962894 BH 30.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0233820 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

177,48

6089069 Яремко Тетяна Богданівна 51168893 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0253057 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

189,006
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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 
№ 1666

035 Філологія/035.01 
українська мова та література 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

5642402 Грищенко Катрін Вікторівна 47906070 KB 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0183282 українська мова та 
література

196,299

5835219 Манілюк Юлія Сергіївна 51178006 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0005805 українська мова та 
література

186,15

5501918 Одрехівська Марія-Дзвенислава Романівна 51178235 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0021607 українська мова та 
література

190,536

6644591 Сеник Ірина Романівна 51178170 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0058587 українська мова та 
література

174,828

6234853 Терех Тетяна Михайлівна 51336310 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0181918 українська мова та 
література

193,392
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