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

Форма № Н-1.03.1
Золочівський  коледж  Львівського  національного  аграрного  університету 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
НОВОСЕЛИЩЕ
(населений пункт)

від «17» вересня 2020 року №65-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Золочівський коледж Львівського 
національного аграрного університету у 2020 році та рішення приймальної комісії 
від «17» вересня 2020 року, протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» листопада 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

В.о. директора Павлюк М.В.
(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
Золочівський коледж 

Львівського національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «17»  вересня 2020 року 
№ 65-С

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Фаховий молодший 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 8431272 771767

Владика Самуїл Володимирович 51209154 TE 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0201486 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

509,25

2 8429274 771767

Панько Оксана Іванівна 50244887 PB 21.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0104060 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

655,25

3 8068531 771767

Стефанишин Михайло Петрович 49917258 BK 17.07.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

436

1
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Золочівський коледж 

Львівського національного 
аграрного університету

Додаток до наказу від «17»  вересня 2020 року 
№ 65-С

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва Державна Фаховий молодший 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 8377230 778138

Самолюк Валерія Олександрівна 52088508 BK 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0190879 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

461

2


