
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
23 червня 2022 року № 583 

Форма № Н-1.03.1 
Територіально відокремлений структурний підрозділ "Черкаське 

(найменування закладу освіти) 

навчально-наукове відділення Львівського національного університету 
імені Івана Франка" 

НАКАЗ 
ЧЕРКАСИ ' 

(населений пункт) 

від «15» жовтня 2022 року №3486 

Про зарахування на навчання 
На підставі Правил прийому до Територіально відокремлений структурний 

підрозділ "Черкаське навчально-наукове відділення Львівського національного 
університету імені Івана Франка" у 2022 році та рішення приймальної комісії від 
«15» жовтня 2022 року, гіротокол №37, 

НАКАЗУЮ: 

Зарахувати з «17» жовтня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком. 

Додаток: на 1 арк. 

Олена ШАБАНОВА 
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Територіально 
відокремлений 

структурний підрозділ 
"Черкаське навчально-
наукове відділення 
Львівського 
національного 

університету імені Івана 
Франка"

Додаток до наказу від «15»  жовтня 2022 року 
№ 3486

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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відбувається вступ
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іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 
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Магдич Вікторія Віталіївна 042462 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра
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