
   ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

16 лютого 2018 року № 160 

Форма № Н-1.03.2 

Комунальний вищий навчальний заклад "Ковельський медичний коледж" 

(найменування закладу вищої  освіти) 

НАКАЗ 

КОВЕЛЬ 

                 (населений пункт)   

від «02» серпня 2019 року  №97-у 

Про зарахування на навчання 

        На підставі Правил прийому до закладу вищої освіти Комунальний вищий 

навчальний заклад "Ковельський медичний коледж" у 2019 році та рішення 

приймальної комісії від «02» серпня 2019 року, протокол №26, 
 

НАКАЗУЮ: 

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 

освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно 

з додатком. 
 

Додаток: на 2 арк. 

 

Директор   Григола О.Г. 

  (підпис)  (прізвище, ім'я та побатькові) 

  М. П.   

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 



 
    

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 

      
Форма № Н-1.03.2 

Додаток до наказу про зарахування на навчання 

        

Обласна рада 

Комунальний вищий 
навчальний заклад 

"Ковельський медичний 

коледж" 

Додаток до наказу від «02»  серпня 2019 року  

№ 97-у 

223 Медсестринство Комунальна Молодший спеціаліст Денна 
кошти державного 

(регіонального) бюджету 

№
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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 в 

межах спеціальності 
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6536908 Артишук Мирослава Сергіївна 50732226 BC 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0130494 акушерська справа 478 

5587242 Велимчаниця Тетяна Віталіївна 25467016 BC 21.06.2004 Атестат 

про повну загальну середню 

освіту 

0342980 акушерська справа 515 

5360704 Гурська Анна Сергіївна 50722486 BC 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0045956 акушерська справа 476 

5923172 Луць Мирослава Василівна 50737778 BC 29.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0192304 акушерська справа 448 

5787186 Мартинюк Софія Петрівна 50722607 BC 29.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0046661 акушерська справа 487 



5510246 Мельник Неля Олександрівна 50712222 BC 29.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0219742 акушерська справа 476 

5940188 Мочалова Віроніка Юріївна 51343810 BC 29.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0327873 акушерська справа 449 

6751239 Наход Вікторія Вікторівна 50712024 BC 29.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0275298 акушерська справа 470 

5535148 Пістун Анастасія Володимирівна 51195048 BK 26.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0060861 акушерська справа 460 

6218862 Трохимук Вероніка Іванівна 50737055 BC 29.06.2019 

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти 

0013456 акушерська справа 484 



 


