
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Товариство з обмеженою відповідальністю Західноукраїнський коледж "Полісся"

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
БЕРЕЗНЕ

(населений пункт)

від «30» липня 2018 року №10с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Товариство з обмеженою відповідальністю 
Західноукраїнський коледж "Полісся" у 2018 році та рішення приймальної комісії 
від «30» липня 2018 року, протокол №12,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» липня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 арк.

Директор коледжу Лавренюк В.М.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Західноукраїнський коледж 
"Полісся"

Додаток до наказу від «30»  липня 2018 року 
№ 10с

013 Початкова освіта Приватна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3552100 Борисовець Любов Адамівна 11705710 PB 12.06.1999 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

вчитель початкової 
школи, вчитель 
іноземної мови в 
початковій школі

19,9

3561210 Коваль Софія Романівна 50243716 PB 08.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

вчитель початкової 
школи, вчитель 
іноземної мови в 
початковій школі

24,1

3645162 Новачок Олена Леонідівна 50242998 PB 08.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

вчитель початкової 
школи, вчитель 
іноземної мови в 
початковій школі

25

3524553 Полюхович Діана Олександрівна 50249095 PB 08.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

вчитель початкової 
школи, вчитель 
іноземної мови в 
початковій школі

22,1



4179377 Шупрудько Анастасія Петрівна 48797782 PB 08.06.2016 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

вчитель початкової 
школи, вчитель 
іноземної мови в 
початковій школі

23,2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Західноукраїнський коледж 
"Полісся"

Додаток до наказу від «30»  липня 2018 року 
№ 10с

017 Фізична культура і спорт Приватна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3677766 Балдич Павло Іванович 50268148 PB 08.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

вчитель фізичної 
культури

31,6

3896279 Балк Артур Володимирович 50243066 PB 08.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

вчитель фізичної 
культури

25,6

3680938 Негря Аліна Іванівна 48822170 AK 08.06.2016 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

вчитель фізичної 
культури

23

3945635 Семенчук Андрій Олександрович 48786158 PB 08.06.2016 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

вчитель фізичної 
культури

25,2

3579950 Чернюшок Максим Леонідович 50243400 PB 08.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

вчитель фізичної 
культури

25,3

3681113 Ясінко Наталія Михайлівна 48822160 AK 08.06.2016 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

вчитель фізичної 
культури

23



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Західноукраїнський коледж 
"Полісся"

Додаток до наказу від «30»  липня 2018 року 
№ 10с

081 Право Приватна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3594612 Артюх Артем Григорович 50243372 PB 08.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

юрист 24,5

3609887 Горбатюк Владислава Миколаївна 50243065 PB 08.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

юрист 26

3949870 Йовдій Іван Юрійович 48822304 AK 08.06.2016 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

юрист 20,4

3678558 Мацола Руслан Михайлович 50266582 AK 15.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

юрист 24,1

3552965 Мовнар Євгенія Юріївна 50266260 AK 15.06.2018 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

юрист 25,5

3550943 Мотринець Іван Юрійович 49680804 AK 10.06.2017 
Cвідоцтво про базову загальну 
середню освіту

юрист 22,2


