
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я   № 2 
декана історичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

м. Львів          “08” квітня 2022 р. 

________________________________________________________________________ 
Про оголошення конкурсу для розгляду заяв студентів історичного факультету денної 

форми навчання, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб та 

претендують на переведення на вакантні місця державного замовлення в межах 

ліцензованого обсягу Університету за відповідним рівнем, курсом та спеціальністю 
 

На виконання Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця 

державного замовлення від 13.07.2018 р. 

з о б о в’я з у ю: 

1. Оголосити конкурс про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця державного замовлення. 

2. Кількість вакантних місць державного замовлення становить: 

ОС «бакалавр» (денна форма здобуття освіти) 

Курс Спеціальність 

014 Середня освіта (Історія) 032 Історія та археологія) 054 Соціологія 

1 0 2 0 

2 0 2 0 

3 0 1 1 

3. Студенти, які претендують на переведення на вакантні місця державного замовлення, 

повинні у термін до 18.00 год. 14 квітня 2022 року (включно) подати в деканат 

факультету такі документи (або надіслати їх скановані копії зі своєї корпоративної 

скриньки на скриньку history.faculty@lnu.edu.ua): 

 особисту заяву на ім’я Ректора Університету (заява про переведення на навчання за 

кошти державного бюджету); 

 копії документів, які підтверджують належність до пільгових категорій (за наявності); 

 довідку про склад сім’ї та довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї (за 

необхідності); 

 копії документів, які підтверджують активну участь студента у науковому або 

громадському житті: грамоти, дипломи, подяки, нагороди, тощо (за наявності). 

4. Створити комісію для розгляду заяв на переведення у такому складі: 

Качараба Степан Петрович – декан історичного факультету; 

Гуменний Віктор Леонідович – заступник декана з навчально-методичної роботи; 

Пенцак Ірина Іванівна – старший лаборант історичного факультету; 

Горак Оксана Романівна – голова студентської ради факультету; 

Пих Святослав Олексійович – голова профбюро студентів факультету. 

5. Розгляд заяв про переведення відбудеться 18.04.2022 р. о 11.30 год. 

6. Студентській раді історичного факультету розглянути кандидатури осіб, 

рекомендованих до переведення на вакантні місця державного замовлення та впродовж 

трьох робочих днів після ухвалення рішення комісії подати погодження в деканат 

історичного факультету. 

7. Згідно із прийнятим рішенням комісії деканату підготувати проект наказу про 

переведення. Датою переведення є перше число місяця наступного за місяцем 

ухвалення рішення про переведення. 

 

Декан         Степан КАЧАРАБА 
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