
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 415

Форма Лі!» Н-1.03.1
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний

(найменування закладу освіти)

коледж

НАКАЗ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

(населений пункт)

від «11» серпня 2021 року №240

Про зарахування на навчання
На підставі Правил прийому до Подільський спеціальний навчально- 

реабілітаційний соціально-економічний коледж у 2021 році та рішення 
приймальної комісії від «11» серпня 2021 року, протокол№17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.

Додаток: на 2 арк.

В.о. директора
(Власне ім'я ПРІЗВИЩІ')
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство о с в іт  і науки України

1 Іодільський спеціальним 
навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний 
коледж

Додаток до наказу від«11» серпня 2021 року 
.4" 240

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних га/або 

юридичних осіб
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прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

помер, серія, да і а видачі та 
тип докумеїпа про освіїнііі 
(освітньо-кваліфікаційний) 

рівень/ступіпь, па основі 
якого відбувас ться вступ

рік га номери 
сертифікатів 
зовнішньої о 
незалежного 
оцінювання 

единого 
вступного 

іспиту/ єдиною 
фаховою 
вступної о 

випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 

межах спеціальності
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і 0507208 8X621X
Аврамчук 1 Іаталя Леонідівна 083476 12 1 29.06.2021 

Диплом молодшої о 
спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

101.250

8756373 ХХ62ІХ
Ільчук Катерина Романівна 0X3910 Е.21 29.06.2021 

Диплом молодшої о 
спеціаліста

2020р. -
0338385; 2020р. 
- 0338385

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

108,750

3 4597533 ХХ62ІХ
( )лізаренко ( їлександр Володимирович 083478 1:21 29.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліст;!

Фінанси, банківська 
справа і а 
страхування

123.250

4 997X791 ХХ621X
Єтспасюк Вікторія Вікторівна 083479 1:2 1 29.06.2021 

Диплом МО ТО, ЦНОІ о 
спеціаліс і а

Фінанси, банківська 
справа і а 
страхування

1 15.000

і
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Ткачук Валентина Володимирівна 083909 Н21 29.06.2021 2020р. - Фінанси, банківська 107,000
5 9832014 886218 Диплом молодшої0 0338358; 2020р. справа і а

спеціаліста - 0338358 страхування
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