
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 «08» серпня 2018 року №109/2-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 «08» серпня 2018 
року, протокол №33,

НАКАЗУЮ:

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

Ректор Семенюк О.А.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.

Nata
Размещенное изображение



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 «08»  серпня 2018 року 
№ 109/2-ст

016 Спеціальна освіта Державна Бакалавр Денна 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

4637507 Хоменко Олена Миколаївна 064036 B15 30.06.2015 Диплом 
бакалавра

Спеціальна освіта 
(корекційна 
психопедагогіка та 
логопедія) та 
Дошкільна освіта

160



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 «08»  серпня 2018 року 
№ 109/2-ст

081 Право Державна Бакалавр Денна 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

4325092 Комар Іван Вікторович 48704304 KC 30.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Право 139,2

4915760 Рубан Ірина Олександрівна 066174 B18 02.07.2018 Диплом 
бакалавра

Право 163




