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« ___» ____________ 20___  р. 

№ ________ 

 

 

 

Д О В І Д К А 

Видана ______________________________________________________ 

     (прізвище, ім’я, по батькові) 

в тому, що він(вона) дійсно є студентом (кою) _______________________ курсу 

____________________________________________________ рівня вищої освіти 

спеціальності _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

__________________ форма навчання ______________________________ форми 
        (денної, заочної)                                                                        (державної, комерційної)  

фінансування ___________________________________факультету Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Наказ на зарахування __________________________________________ 20___ р. 

Закінчує навчання  _____________________________________________20___ р. 

Видана для подання за місцем вимоги.  

Декан факультету _______________ ______________ 
                                                                                      (ініціали, прізвище) 

Диспетчер _____________________  ______________ 
                                                                                      (ініціали, прізвище) 
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