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

Форма № Н-1.03.1
Комунальний  вищий  навчальний  заклад  "Жовтоводський  педагогічний  коледж" 

(найменування закладу вищої освіти)

 Дніпропетровської  обласної  ради 

НАКАЗ
ЖОВТІ ВОДИ
(населений пункт)

від «08» вересня 2020 року №103-ОС

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Комунальний вищий навчальний заклад 
"Жовтоводський педагогічний коледж" Дніпропетровської обласної ради у 2020 
році та рішення приймальної комісії від «08» вересня 2020 року, протокол №64,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «21» вересня 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.

Директор Канівець С.С.
(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

Обласна рада

Комунальний вищий 
навчальний заклад 

"Жовтоводський педагогічний 
коледж" Дніпропетровської 

обласної ради

Додаток до наказу від «08»  вересня 2020 року 
№ 103-ОС

012 Дошкільна освіта Комунальна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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1 8116949 790240
Зима Олена Олександрівна 22142039 HP 21.06.2003 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Дошкільна освіта 430

2 7432125 790240
Калінчак Аліна Василівна 47976287 KC 30.05.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0265303 Дошкільна освіта 398,5

3 8455018 790240
Критюк Олеся Григорівна 47292094 HP 30.06.2014 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0244176 Дошкільна освіта 426,25

4 8174664 790240
Кур`янова Наталя Анатоліївна 507094 A 14.06.1991 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Дошкільна освіта 450

5 7437422 790240

Радіонова Оксана Сергіївна 51901079 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Дошкільна освіта 419

1



6 7433359 790240
Тищенко Альона Василівна 44248634 KC 02.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Дошкільна освіта 443

2


