
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 №1712

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 3 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.



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 
№ 1712

122 Комп'ютерні науки 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

6253408 Білик Ігор Романович 044598 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Комп'ютерні науки 187,2

6248613 Пелешик Тарас Ігорович 044649 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Комп'ютерні науки 165,44

5604735 Рибак Іван Васильович 130721 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Комп'ютерні науки 183,32
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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 
№ 1712

126 Інформаційні системи та 
технології 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

5771361 Дідунов Михайло Олександрович 030765 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Інформаційні системи 
та технології

151,6

6044119 Дружиніна Катерина Модестівна 130712 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Інформаційні системи 
та технології

153,83

6253969 Мащенський Денис Олегович 044592 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Інформаційні системи 
та технології

154,16

5604136 Мирка Василь Іванович 130707 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Інформаційні системи 
та технології

143

6252660 Савка Василь Васильович 049687 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Інформаційні системи 
та технології

151,72
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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 
№ 1712

153 Мікро- та наносистемна 
техніка 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

6668967 Балик Ігор Анатолійович 130701 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Мікро- та 
наносистемна техніка

138

5602589 Беньо Назарій Володимирович 130677 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Мікро- та 
наносистемна техніка

153,44

6668825 Гащук Мар`ян Юрійович 130699 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Мікро- та 
наносистемна техніка

143,8
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