
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 №1859

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 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 «15»  серпня 2019 року 
№ 1859

242 Туризм Державна Магістр 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

6415762 Бондарчук Тетяна Володимирівна 217711 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Міжнародний туризм 350,48

5759401 Люлька Лілія Олександрівна 217917 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Міжнародний туризм 283,28

6050806 Мартинів Остап Володимирович 217879 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Міжнародний туризм 295,8
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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 «15»  серпня 2019 року 
№ 1859

242 Туризм Державна Магістр 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

5752273 Гейц Катерина Олегівна 217719 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Туристична діяльність 297,92

5772110 Кікта Андрій Романович 217713 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Туристична діяльність 292,84

5799700 Тимчишин Мар`яна Романівна 217986 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Туристична діяльність 289,24
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