
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Львівський  національний  університет  імені  Івана  Франка 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «05» вересня 2020 року №1612

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний університет імені 
Івана Франка у 2020 році та рішення приймальної комісії від «05» вересня 2020 
року, протокол №21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету 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 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 

№ 1612

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8017667 674334

Васильченко Зоряна Сергіївна 52072541 PB 10.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0215235 Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

143,667

2 8353807 674334
Ільчиняк Арсен Валерійович 50484683 BK 25.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0237669 Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

190,791

3 7972949 674334

Онишків Роксоляна Павлівна 51174249 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0072329 Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

199,334

4 7703568 674334

Червона Анастасія Романівна 52033694 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0087921 Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

197,319
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «05»  вересня 2020 року 

№ 1612

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7300822 703636

Мохаммад Акбар Аріана Шах Джахан 51325031 XE 24.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0015154 Інформаційні 
системи у 
менеджменті, 
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

194,157

2 7963714 703636

Слотюк Василь Андрійович 46416873 BK 30.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Інформаційні 
системи у 
менеджменті, 
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

136,374
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