
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
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «06» серпня 2019 року №1700

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний університет імені 
Івана Франка у 2019 році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2019 
року, протокол №23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 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 «06»  серпня 2019 року 
№ 1700

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

6078024 Браташ Світлана Богданівна 13886354 BK 30.06.2000 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0149300 Публічне 
адміністрування та 
управління бізнесом

130,866

6646289 Вербовий Маркіян Степанович 49176251 BK 30.06.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0355184 Публічне 
адміністрування та 
управління бізнесом

137,955

5587067 Лис Софія Володимирівна 49243589 PB 30.06.2016 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0295293 Публічне 
адміністрування та 
управління бізнесом

150,144

6542648 Рачкевич Анастасія Дмитрівна 50628576 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0015764 Публічне 
адміністрування та 
управління бізнесом

188,037

5733092 Сергеєва Анастасія Денисівна 51158967 XM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0136838 Публічне 
адміністрування та 
управління бізнесом

146,982

1


