
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 №1688

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 денної 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.
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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 
№ 1688

105 Прикладна фізика та 
наноматеріали Державна Бакалавр Денна 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

6492010 Барна Діана Артурівна 49461062 BK 26.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0302018 Комп'ютерні 
технології в 
прикладній фізиці, 
Нанофізика та 
наноматеріали

136,833

6712287 Головатий Данило Богданович 51173357 BK 11.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0080864 Комп'ютерні 
технології в 
прикладній фізиці, 
Нанофізика та 
наноматеріали

127,761

6610284 Пащук Олександр Вікторович 51194806 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0310243 Комп'ютерні 
технології в 
прикладній фізиці, 
Нанофізика та 
наноматеріали

129,582

1



6417773 Сосюкін Олександр Віталійович 50702946 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0049642 Комп'ютерні 
технології в 
прикладній фізиці, 
Нанофізика та 
наноматеріали

144,692

6461649 Фабричний Іван Олександрович 51194801 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0310277 Комп'ютерні 
технології в 
прикладній фізиці, 
Нанофізика та 
наноматеріали

134,472

2


