
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Заклад  вищої  освіти  “Український  католицький  університет” 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ЛЬВІВ

(населений пункт)

від «02» листопада 2021 року №522-О

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Заклад вищої освіти “Український 
католицький університет” у 2021 році та рішення приймальної комісії від «01» 
листопада 2021 року, протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «03» листопада 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 6 арк.

Ректор Богуслав Антоні ПРАХ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.
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Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Заклад вищої освіти 

“Український католицький 
університет”

Додаток до наказу від «02»  листопада 2021 
року 
№ 522-О

061 Журналістика Приватна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10291920 960118 Тріль Марія Михайлівна 021822 B21 04.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0020365

Журналістика 177,750
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073 Менеджмент Приватна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10291515 960122 Гусар Ангеліна Вікторівна 024354 M15 30.06.2015 
Диплом магістра

Інновації та 
підприємництво

189,650

2 10291930 960122 Рибицька Софія-Ганна Орестівна 060989 M15 31.12.2015 
Диплом магістра

Інновації та 
підприємництво

173,450
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073 Менеджмент Приватна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10290997 960116
Зубарєва Людмила Юріївна 061254 M19 18.03.2019 

Диплом магістра
Управління 
неприбутковими 
організаціями

168,350
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№
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№
 за
яв
и 
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ЄД
ЕБ
О
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 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10291899 960121 Карпів Володимир Олегович Б/Н Б/C 30.03.2017 Диплом 
магістра

Управління 
технологіями

191,550

2 10291386 960121 Родоманський Роман Зіновійович 43967998 BK 31.12.2012 
Диплом магістра

Управління 
технологіями

180,400

3 10290720 960121 Середюк Руслан Романович 30703150 BK 30.12.2006 
Диплом магістра

Управління 
технологіями

196,000

4 10291988 960121 Чучко Олександр Юрійович 28280450 BK 31.12.2005 
Диплом магістра

Управління 
технологіями

196,000
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№
 за
яв
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в 
ЄД
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О
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 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
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номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10291338 960123 Кирик Володимир Олегович 643368 ЦB 30.06.1993 Диплом 
спеціаліста

Бізнес-
адміністрування

189,350

2 10292007 960123 Яструбецький Віталій Олександрович 21190696 BK 27.06.2002 
Диплом спеціаліста

Бізнес-
адміністрування

200,150

3 10291402 960123 Яців Ігор Миколайович 004969 ДCK 01.03.2003 
Диплом спеціаліста

Бізнес-
адміністрування

186,650
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№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
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номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10292010 960120

Кулемза Наталя Михайлівна 45907482 KB 27.12.2013 
Диплом спеціаліста

Управління 
персоналом та 
організаційний 
розвиток

178,400
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