
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 «16» серпня 2018 року №11с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Товариство з обмеженою відповідальністю 
Західноукраїнський коледж "Полісся" у 2018 році та рішення приймальної комісії 
від «15» серпня 2018 року, протокол №17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 2 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 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 «16»  серпня 2018 року 
№ 11с

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

4520766 Ястремська Ольга Сергіївна 50242342 PB 21.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0298399 вчитель початкової 
школи, вчитель 
іноземної мови в 
початковій школі

466



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 «16»  серпня 2018 року 
№ 11с

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

3958246 Борка Жасміна Василівна 50264734 AK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0173199 вчитель фізичної 
культури

444

5031364 Гірчук Антон Васильович 50166847 BH 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0313457 вчитель фізичної 
культури

423

4038385 Федоров Іван Вікторович 50242813 PB 21.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0299641 вчитель фізичної 
культури

462



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 «16»  серпня 2018 року 
№ 11с

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

4297170 Мушин Дмитрій Петрович 50242825 PB 21.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0338054 юрист 383

4439900 Харук Олександр Олегович 48694255 PB 27.05.2016 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0270017 юрист 393


