
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 №109/4-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 3 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 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 
№ 109/4-ст 

014 Середня освіта/014.11 
Фізична культура 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

4215096 Бобровський Олександр Миколайович 035587 E18 29.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

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

163,5

4351557 Давиборщ Сергій Ігорович 035583 E18 29.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

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

147,5



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 
№ 109/4-ст 

014 Середня освіта/014.12 
Образотворче мистецтво 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

3937963 Ратушна Поліна Станіславівна 031866 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Образотворче 
мистецтво)

179,5

4538150 Тосіч Діана Андріївна 031857 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Образотворче 
мистецтво)

190



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 
№ 109/4-ст 

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 

реставрація
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

3823359 Дубосар Інна Андріївна 046221 E15 30.06.2015 Диплом 
молодшого спеціаліста

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, реставрація

160,8



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 
№ 109/4-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

3830889 Лещенко Олександр Анатолійович 048230 E18 29.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Право 153,8

3834028 Лісовенко Олександр Олександрович 048231 E18 29.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Право 184

3830473 Луньова Вікторія Олександрівна 048777 E18 29.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Право 175

3831387 Пономаренко Владислав Ігорович 048784 E18 29.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Право 155,2




