
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 №106-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 
№ 106-ОС

013 Початкова освіта Комунальна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

номери 
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назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності
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1 8387967 783180
Бондарєва Марія Олександрівна 27158091 HP 24.06.2005 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Початкова освіта 495

2 8229141 783180
Дьома Катерина Олександрівна 18115199 HP 21.06.2002 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0354461 Початкова освіта 529,75

3 8445786 783180

Здоровець Катерина Володимирівна 50904256 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0014418 Початкова освіта 457

4 8114898 783180
Канівець Віолета Юріївна 48062131 HP 30.05.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Початкова освіта 562

5 8092822 783180
Клімас Ольга Юріївна 49922496 HP 31.05.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Початкова освіта 400

1



6 8190166 783180
Семеній Олеся Ігорівна 38029360 HP 28.05.2010 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Початкова освіта 467

2


