
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 №1701

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 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 «06»  серпня 2019 року 
№ 1701

014 Середня освіта/014.01 
Українська мова і література 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

5624455 Глушик Катерина Володимирівна 51195699 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0097498 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

137,957

5735874 Коновальська Наталія Олександрівна 50183835 AP 30.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0249651 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

148,41

5747692 Лісна Ірина Ігорівна 51154790 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0086716 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

144,72
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 1701

035 Філологія/035.01 
українська мова та література 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

6692336 Кульчицька Маріанна Ігорівна 11052000 21.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0310049 українська мова та 
література

151,878

6500652 Мишко Діана Юріївна 51177461 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0121483 українська мова та 
література

160,956

6010860 Паляниця Христина Богданівна 51317393 BK 28.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0137097 українська мова та 
література

199,104

6250816 Сприса Кароліна Андріївна 51195462 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0239222 українська мова та 
література

143,106

5817663 Федорів Людмила Василівна 51330422 BA 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0060194 українська мова та 
література

171,462
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