
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 «10» серпня 2019 року №1801

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний університет імені 
Івана Франка у 2019 році та рішення приймальної комісії від «10» серпня 2019 
року, протокол №25,

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 «10»  серпня 2019 року 
№ 1801

014 Середня освіта/014.04 
Математика Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6315203 Буричко Ростислав Ярославович 45319016 BK 29.06.2013 
Диплом бакалавра

Середня освіта 
(Математика)

268,04

6195809 Кущак Маріанна Михайлівна 43686003 BK 05.06.2012 
Диплом бакалавра

Середня освіта 
(Математика)

288,72

6204889 Новосад Анастасія Вікторівна 208365 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Математика)

239,6

1



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 «10»  серпня 2019 року 
№ 1801

113 Прикладна математика Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6513634 Свєтлов Олег Геннадійович 226306 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Теоретична та 
прикладна механіка

329,66

6284180 Станкевич Назар Володимирович 225248 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Теоретична та 
прикладна механіка

311,72

2


