
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 «12» вересня 2020 року №1781

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Львівський національний університет імені 
Івана Франка у 2020 році та рішення приймальної комісії від «12» вересня 2020 
року, протокол №24,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної 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 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 «12»  вересня 2020 року 
№ 1781

014 Середня освіта/014.01 Українська мова 
і література Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7949366 671436

Довга Вікторія Ігорівна 52059329 BK 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0360539 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

167,688

2 7291569 671436

Прободяк Юлія Іванівна 52037282 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0236838 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

125,562

3 8261880 671436
Сосновська Мар`яна Орестівна 50482160 BK 25.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0101415 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

131,988
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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 «12»  вересня 2020 року 
№ 1781

035 Філологія/035.01 українська мова та 
література Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7639152 668303

Заріцька Ольга Володимирівна 52059255 BK 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0237377 українська мова та 
література

159,834

2 7768886 668303
Кінах Анастасія Ігорівна 49839345 BK 26.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0356271; 
0367457

українська мова та 
література

185,538

3 7833316 668303

Надолішня Богдана Іванівна 51336005 BK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0275274 українська мова та 
література

199,818

4 7821546 668303

Прокопович Анна Андріївна 51177183 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0066937 українська мова та 
література

161,874

2



5 8182676 668303

Шайда Софія Русланівна 52003637 BK 08.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0292711 українська мова та 
література

198,594

6 7973917 668303
Шкоропад Анастасія Богданівна 49816028 BK 24.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0103600; 
0288888

українська мова та 
література

194,82
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