
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 №108-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 1 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 
№ 108-ОС

013 Початкова освіта Комунальна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О
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тип документа про освітній 
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якого відбувається вступ
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1 8185135 773551 Воробей Наталя Яківна 40054846 KB 25.03.2011 
Диплом бакалавра

Початкова освіта 285

2 7161210 773551
Даровик Яна Олександрівна 41587231 HP 30.06.2011 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Початкова освіта 362

3 8178632 773551 Зелена Ліна Сергіївна 105496 C15 31.07.2015 
Диплом спеціаліста

Початкова освіта 276

4 7032395 773551
Коржавіна Тетяна Миколаївна 35601047 HP 27.03.2009 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Початкова освіта 290

5 7032594 773551
Мілінська Лілія Степанівна 586995 MT 01.03.1989 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Початкова освіта 287

1


