
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 «15» серпня 2019 року №1850

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний університет імені 
Івана Франка у 2019 році та рішення приймальної комісії від «15» серпня 2019 
року, протокол №26,

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 3 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 «15»  серпня 2019 року 
№ 1850

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр 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

6278310 Гаршина Альона Ігорівна 212060 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Системи штучного 
інтелекту

270,44

6251182 Кметь Олег Ярославович 212059 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Системи штучного 
інтелекту

293,12

6149314 Староста Юрій Тарасович 212065 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Системи штучного 
інтелекту

285,52
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№
 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

6276064 Голубінка Анастасія Петрівна 209415 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Інформаційні 
технології 
проектування

292,36

6462787 Тимо Назарій Іванович 209423 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Інформаційні 
технології 
проектування

313
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Міністерство освіти і науки України Львівський національний 
університет імені Івана Франка

Додаток до наказу від «15»  серпня 2019 року 
№ 1850

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр 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

6390069 Закшевський Юрій Леонідович 212045 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Спеціалізовані 
комп'ютерні системи

260,64

6152244 Курило Матвій Юрійович 209444 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Спеціалізовані 
комп'ютерні системи

320,78

6392333 Сидор Богдан Віталійович 212042 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Спеціалізовані 
комп'ютерні системи

295,76
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