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

Форма № Н-1.03.1
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
КРОПИВНИЦЬКИЙ
(населений пункт)

від «15» серпня 2018 року №101/1-ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА у 2018 
році та рішення приймальної комісії від «15» серпня 2018 року, протокол №37,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 13 арк.

Ректор Семенюк О.А.
(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

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 101/1-ст

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр Заочна 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

4621787 Жаданова Тетяна Іванівна 28403714 HP 01.03.2006 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0316659 Дошкільна освіта та 
Початкова освіта

134,16

3951983 Костова Валентина Антонівна 320518 O 20.06.1984 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0311977 Дошкільна освіта та 
Початкова освіта

120,848



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

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 101/1-ст

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Заочна 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

3804647 Ільїн Юлія Генадіївна 50580477 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0135391 Початкова освіта та 
Дошкільна освіта

117,312



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

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 101/1-ст

014 Середня освіта/014.01 
Українська мова і література Державна Бакалавр Заочна 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

4635278 Антонова Любов Вікторівна 50070350 KC 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0337433 Середня освіта 
(Українська мова і 
література та Мова і 
література 
(англійська)), Середня 
освіта (Українська 
мова і література) та 
Психологія (практична 
психологія)

151,06



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

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 101/1-ст

014 Середня освіта/014.02 
Мова і література Державна Бакалавр Заочна 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

3880308 Христенко Марія Вікторівна 21519761 KC 27.06.2003 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0032526 Середня освіта (Мова і 
література(англійська))

140,088



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

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 101/1-ст

014 Середня освіта/014.03 
Історія Державна Бакалавр Заочна 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

4913965 Щирський Микола Миколайович 48706670 KC 30.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0163111 Середня освіта (Історія 
та Географія), Середня 
освіта (Історія, 
Правознавство)

150,696



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

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 101/1-ст

014 Середня освіта/014.11 
Фізична культура Державна Бакалавр Заочна 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

3737623 Буденко Данило Хвічович 50075577 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0191755 Середня освіта 
(Фізична культура) та 
методика спортивно-
масової роботи

121,004

4235245 Коноваленко Максим Юрійович 50067191 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0198612 Середня освіта 
(Фізична культура) та 
методика спортивно-
масової роботи

124,28

4344749 Конюх Олег Сергійович 49913551 KC 30.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0225700 Середня освіта 
(Фізична культура) та 
методика спортивно-
масової роботи

127,764

3948898 Прокопюк Сергій Сергійович 21506366 KC 21.06.2003 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Фізична культура) та 
методика спортивно-
масової роботи

124,8



4232861 Степанцов Богдан Володимирович 49430913 KC 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0313322 Середня освіта 
(Фізична культура) та 
методика спортивно-
масової роботи

127,556

3715990 Хоменко Євген Федорович 40859842 KC 30.06.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0290842 Середня освіта 
(Фізична культура) та 
методика спортивно-
масової роботи

142,74



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

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 101/1-ст

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Заочна 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

3834851 Бойко Іван Миколайович 31404407 HP 27.06.2007 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0242769 Фізична культура і 
спорт

135,72



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

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 101/1-ст

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 

реставрація
Державна Бакалавр Заочна 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

4159178 Касатонов Данііл Олексійович 50076339 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0023038 Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, реставрація

143,312

3962788 Шарій Оксана Валеріївна 908616 B 28.06.1991 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0136235 Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, реставрація

169,25



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

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 101/1-ст

024 Хореографія Державна Бакалавр Заочна 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

4085855 Назарова Аліна Олександрівна 49430943 KC 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0260912 Хореографія та 
Середня освіта (Мова і 
література 
(англійська))

174,096



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

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 101/1-ст

052 Політологія Державна Бакалавр Заочна 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

4526313 Дрига Єлизавета Вадимівна 50067489 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0106805 Політологія 155,896

3832551 Козин Аміна Юріївна 50067608 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0105409 Політологія 168,584



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

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 101/1-ст

053 Психологія Державна Бакалавр Заочна 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

4733742 Волкова Поліна Олександрівна 49931221 KC 23.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0312624; 0359701 Психологія (практична 
психологія)

183,872

4621579 Зуєв Іван Миколайович 30650619 CE 30.06.2006 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Психологія (практична 
психологія)

127,088



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

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «15»  серпня 2018 року 
№ 101/1-ст

081 Право Державна Бакалавр Заочна 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

4405428 Кошуцька Марина Олександрівна 50067431 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0109633 Право 186,264

4975496 Маркіна Аліна Ігорівна 48703855 KC 30.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0046757 Право 176,072

4228249 Флакеєв Ілля Сергійович 50623267 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0255380 Право 135,512


