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

Форма № Н-1.03.1
Київський державний коледж туризму та готельного господарства

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ДНІПРОВСЬКИЙ
(населений пункт)

від «02» серпня 2018 року №301

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський державний коледж туризму та 
готельного господарства у 2018 році та рішення приймальної комісії від «02» 
серпня 2018 року, протокол №12,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 2 курсу заочної форми навчання 
за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Директор Матвієнко А.Т.
(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

Міністерство освіти і науки України
Київський державний коледж 
туризму та готельного 

господарства

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 301

181 Харчові технології Державна Молодший спеціаліст Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4522703 Вакун Вікторія Вікторівна 016953 K17 17.02.2017 Диплом 
кваліфікованого робітника

8

4723031 Волкова Анна Дмитрівна 078432 K15 30.06.2015 Диплом 
кваліфікованого робітника

12

4238997 Коваленко Вікторія Ігорівна 046857 K18 26.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

9

4865336 Сіренко Людмила Володимирівна 073813 K16 30.06.2016 Диплом 
кваліфікованого робітника

8

4406507 Чечель Валентина Сергіївна 089730 K18 27.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

14



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський державний коледж 
туризму та готельного 

господарства

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 301

241 Готельно-ресторанна 
справа Державна Молодший спеціаліст Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4640825 Балуненко Оксана Юріївна 040914 K16 24.06.2016 Диплом 
кваліфікованого робітника

Ресторанне 
обслуговування

13

4238229 Холодій Олександр Миколайович 088693 K18 30.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Ресторанне 
обслуговування

12



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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський державний коледж 
туризму та готельного 

господарства

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 301

241 Готельно-ресторанна 
справа Державна Молодший спеціаліст Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4916032 Задорожна Ольга Михайлівна 028167 K18 11.05.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Готельне 
обслуговування

19

4915840 Задорожний Володимир Валентинович 030399 K18 11.05.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Готельне 
обслуговування

18

4916490 Йонаш Оксана Василівна 028169 K18 11.05.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Готельне 
обслуговування

18

4941973 Юздебська Тетяна Валеріївна 089732 K18 27.06.2018 Диплом 
кваліфікованого робітника

Готельне 
обслуговування

17


