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Протокол № 25 

засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

від 19 липня 2019 року (17:00 год.) м. Кропивницький 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження результатів вступних іспитів з англійської мови та біології від 19 

липня 2019 року, осіб, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно 

до конкурсних пропозицій 2019 року. 

2. Про затвердження результатів вступних іспитів з англійської мови та біології від 19 

липня 2019 року, осіб, які вступають на 1 курс заочної форми здобуття ступня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно 

до конкурсних пропозицій 2019 року. 

3. Про затвердження результатів творчих конкурсів з фізичної культури, хореографії та 

образотворчого мистецтва (ІV потік, 18 та 19 липня 2019 року) осіб з повною 

загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра 

за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія відповідно до конкурсних 

пропозицій 2019 року. 

4. Про зарахування на 1 курс денної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти рекомендованого до зарахування за 

результатами співбесіди за державним замовленням. 

5. Затвердження акту про технічну помилку, допущену технічними секретарями під час 

реєстрації у Єдиній державній базі з питань освіти заяви про участь в конкурсному 

відборі до закладу вищої освіти. 

І. Слухали: Про затвердження результатів вступних іспитів з англійської мови та 

біології від 19 липня 2019 року, осіб, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно до 

конкурсних пропозицій 2019 року. 

І. Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Подопригора Н.В. з 

інформацією про результати вступних іспитів з англійської мови та біології від 19 липня 

Присутні:  Семенюк О.А. – голова приймальної комісії; 

Клоц Є.О. – заступник голови приймальної комісії з питань вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра; 

Харченко С.П. – заступник голови приймальної комісії з питань вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра; 

Подопригора Н.В. – відповідальний секретар приймальної комісії; 

Вівсяна І.А. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії. 

Члени комісії: Білоус О. М., Кричун Л. П., Рацул А. Б., Ріжняк Р. Я., Стратан-Артишкова. Т.Б., 

Турчак А.Л., Філоретова Л. М., Болілий В.О., Ватульова А.Л., Лещенко О.А., 

Полудень С.Є., Самосьєв О.С., Самосьєва Ю.Й., Сокоренко О.С., Штанько А.Б., 

Щорба Т.В. 
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2019 року, осіб, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 

2019 року: 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Трудове навчання та технології) – бакалавр на 

основі повної загальної середньої освіти, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція) 

Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Конкурсний предмет: Біологія 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника 
Кількість балів 

[100;200] 

1.  Гуйван Андрій Сергійович 132 

2.  Проскура Євген Іванович 126 

3.  Щербина Олена Анатоліївна 100 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ  

Конкурсні пропозиції: Психологія – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 

1 курс (денна, бюджет та/або комерція). 

Спеціальність: 053 Психологія 

Конкурсний предмет: Біологія 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника 
Кількість балів 

[100;200] 

1. Другаль Анастасія Юріївна 110 

Конкурсні пропозиції: Соціальна робота – бакалавр на основі повної загальної середньої 

освіти, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція). 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Конкурсний предмет: Англійська мова 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника 
Кількість балів 

[100;200] 

1. Колісніченко Олександр Олексійович 122 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція) 

Спеціальність: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Конкурсний предмет: Англійська мова 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника 
Кількість балів 

[100;200] 

1. Онищенка Владислава Юрійовича 114 

І. Ухвалили:  

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

1.2. Затвердити результати вступних іспитів з англійської мови та біології від 19 

липня 2019 року осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної 

форми здобуття ступня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 

2019 року за вищезазначеною пропозицією відповідального серктаря приймальної комісії. 

ІІ. Слухали: Про результати вступних іспитів з англійської мови та біології від 19 

липня 2019 року осіб, які вступають на 1 курс заочної форми здобуття ступня бакалавра на 
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основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно до конкурсних 

пропозицій 2019 року. 

ІІ. Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Подопригора Н.В. з 

інформацією про результати вступних іспитів з англійської мови та біології від 19 липня 

2019 року осіб, які вступають на 1 курс заочної форми здобуття ступня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 

2019 року: 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Трудове навчання та технології) – бакалавр на 

основі повної загальної середньої освіти, 1 курс (заочна, бюджет та/або комерція) 

Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Конкурсний предмет: Біологія 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника 
Кількість балів 

[100;200] 

1.  Власенко Петро Анатолійович 100 

2.  Кривун Василь Романович 130 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ  

Конкурсні пропозиції: Журналістика – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 

1 курс (заочна, бюджет та/або комерція). 

Спеціальність: 061 Журналістика 

Конкурсний предмет: Англійська мова 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника 
Кількість балів 

[100;200] 

1. Жос Дмитро Валерійрвич 100 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Конкурсні пропозиції: Середня освіта (Фізична культура) – бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти, 1 курс (заочна, бюджет та/або комерція) 

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Конкурсний предмет: Біологія 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника 
Кількість балів 

[100;200] 

1.  Гушан Іван Георгійович 126 

2.  Демура Антон Сергійович 106 

3.  Єрофєєв Сергій Юрійович 134 

4.  Казаку Віталій Павлович 114 

5.  Кінша Олександр Геннадійович 124 

6.  Коржик Максим Михайлович 104 

7.  Криволап Андрій Миколайович 108 

8.  Крючков Артем Геннадійович 116 

9.  Куроп’ятник Ігор Ігорович 114 

10.  Куроп’ятник Максим Ігорович 112 

11.  Приходько Анатолій Володимирович 118 

12.  Смоленцев Сергій Миколайович 100 

13.  Тарасенко Дар’я Юріївна 130 

14.  Колесніченко Олексій Володимирович 102 

ІІ. Ухвалили:  
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2.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

2.2. Затвердити результати вступного іспиту з історії України від 18 липня 2019 року 

осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс заочної форми здобуття 

ступня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року за 

вищезазначеною пропозицією відповідального серктаря приймальної комісії. 

ІІІ. Слухали: Про затвердження результатів творчого конкурсу з фізичної культури 

(ІІ потік, 04 та 05 липня 2019 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які 

вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальністю 017 Фізична культура і 

спорт відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року. 

ІІІ. Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Подопригора Н.В. з 

інформацією про результати творчих конкурсів з фізичної культури, хореографії та 

образотворчого мистецтва (ІV потік, 18 та 19 липня 2019 року) осіб з повною загальною 

середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 

017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація та 024 Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року:  

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Конкурсні пропозиції: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – 

бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція) 

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Конкурсний предмет: Творчий конкурс з образотворчого мистецтва 

№ 

з/п                                                          
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість 

балів 

18.07.2019 

Кількість 

балів 

19.07.2019 

Середньоариф

метичний бал 

[100; 200] [100; 200] [100; 200] 

1.  Кімеле Лантана Валентинівна 170 170 170 

2.  Устимчук Марія Валеріївна не з’явилась не з’явилась - 

3.  Умріхіна Ярослава Денисівна 165 165 165 

4.  Шевченко Вікторія Володимирівна не з’явилась не з’явилась - 

Оскільки вступники: 

1. Устимчук Марія Валеріївна 

2. Шевченко Вікторія Володимирівна 

не з’явилися на творчий конкурс у визначений розкладом час, тому приймальна комісія 

повинна прийняти окреме рішення, ураховуючи вимоги пункту 13 розділу VIІ «Конкурсний 

відбір, його організація та проведення» Правил прийому, згідно якого особи, які без поважних 

причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, до участі в 

наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

Конкурсні пропозиції: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – 

бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 1 курс (заочна, виключно комерція) 

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Конкурсний предмет: Творчий конкурс з образотворчого мистецтва 

№ 

з/п                                                          
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість 

балів 

18.07.2019 

Кількість 

балів 

19.07.2019 

Середньоариф

метичний бал 

[100; 200] [100; 200] [100; 200] 

1.  Мартинова Діана Вікторівна 185 185 185 

2.  Забіляста Анастасія Сергіївна 180 180 180 
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Конкурсні пропозиції: Хореографія – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 

1 курс (денна, бюджет та/або комерція)  

Спеціальність: 024 Хореографія 

Конкурсний предмет: Творчий конкурс з хореографії 

№ 

з/п                                                          
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів 

18.07.2019 

Кількість балів 

19.07.2019 

Середньоариф

метичний бал 

[100; 200] [100; 200] [100; 200] 

1.  Алєксєєнко Тамара Олегівна не з’явилась не з’явилась - 

2.  Криворучко Олександра Володимирівна не з’явилась не з’явилась - 

Оскільки вступники: 

1. Алєксєєнко Тамара Олегівна 

2. Криворучко Олександра Володимирівна 

не з’явилися на творчий конкурс у визначений розкладом час, тому приймальна комісія 

повинна прийняти окреме рішення, ураховуючи вимоги пункту 13 розділу VIІ «Конкурсний 

відбір, його організація та проведення» Правил прийому, згідно якого особи, які без поважних 

причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, до участі в 

наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

Конкурсні пропозиції: Хореографія – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 

1 курс (заочна, виключно комерція) 

Спеціальність: 024 Хореографія 

Конкурсний предмет: Творчий конкурс з хореографії 

№ 

з/п                                                          
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів 

18.07.2019 

Кількість балів 

19.07.2019 

Середньоариф

метичний бал 

[100; 200] [100; 200] [100; 200] 

1.  Підлипна Богдана Сергіївна 150 165 158 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Конкурсні пропозиції: Фізична культура і спорт – бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція); Фізична культура і спорт – 

бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 1 курс (заочна, виключно комерція) 

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 

Конкурсний предмет: творчий конкурс з фізичної культури 

№ 

з/п                                                          
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів 

18.07.2019 

Кількість балів 

19.07.2019 

Загальна 

кількість балів 

[0; 100] [0; 100] [100; 200] 

1.  Єсін Тимур Русланович не з’явився не з’явився - 

2.  Харкавий Денис Ігорович не з’явився не з’явився - 

3.  Лінчевський Олександр Григорович  87 46 133 

4.  Кочубей Олег Григорович  не з’явився не з’явився - 

5.  Ульянкін Володимир Сергійович  не з’явився не з’явився - 

6.  Дорожинський Владислав Віталійович не з’явився не з’явився - 

7.  Єремейчук Олександр Іванович  99 5 104 

8.  Пухир Дмитро Валентинович  87 48 135 

9.  Францішко Ірина Володимирівна  89 39 128 

10.  Хоруш Олександра Павлівна  88 39 127 

11.  Кошова Катерина Володимирівна  88 36 124 
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№ 

з/п                                                          
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Кількість балів 

18.07.2019 

Кількість балів 

19.07.2019 

Загальна 

кількість балів 

[0; 100] [0; 100] [100; 200] 

12.  Антоненко Денис Олександрович не з’явився не з’явився - 

13.  Тулуб Артем Едуардович  99 38 137 

14.  Богач Діана Олександрівна  не з’явився не з’явився - 

15.  Дудченко Інга Євгенівна не з’явився не з’явився - 

16.  Коротич Віта Олександрівна не з’явився не з’явився - 

17.  Капустіна Мілена Ігорівна не з’явився не з’явився - 

18.  Босий Сергій Володимирович  87 55 142 

19.  Гутник Костянтин Михайлович  74 63 137 

20.  Писарєв Станіслав Олексійович  75 55 130 

21.  Ігнашин Олег Костянтинович  не з’явився не з’явився - 

22.  Вороний Максим Сергійович не з’явився не з’явився - 

23.  Лавренюк Данило Борисович 90 32 122 

24.  Огороднік Вадим Тарасович 76 68 144 

25.  Беспалий Костянтин Сергійович не з’явився не з’явився - 

26.  Гогітідзе Тімур Зазавич  не з’явився не з’явився - 

27.  Савіцький Андрій Андрійович  89 39 128 

Оскільки вступники: 

1. Антоненко Денис Олександрович 

2. Беспалий Костянтин Сергійович 

3. Богач Діана Олександрівна  

4. Вороний Максим Сергійович 

5. Гогітідзе Тімур Зазавич  

6. Дорожинський Владислав Віталійович 

7. Дудченко Інга Євгенівна 

8. Єсін Тимур Русланович 

9. Ігнашин Олег Костянтинович  

10. Капустіна Мілена Ігорівна 

11. Коротич Віта Олександрівна 

12. Кочубей Олег Григорович  

13. Ульянкін Володимир Сергійович  

14. Харкавий Денис Ігорович 

не з’явилися на творчий конкурс у визначений розкладом час, тому приймальна комісія 

повинна прийняти окреме рішення, ураховуючи вимоги пункту 13 розділу VIІ «Конкурсний 

відбір, його організація та проведення» Правил прийому, згідно якого особи, які без поважних 

причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, до участі в 

наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

ІІІ. Ухвалили:  

3.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

3.2. Затвердити результати творчого конкрсу з фізичної культури від (ІV потік, 18 та 

19 липня 2019 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для 

здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 023 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія 

відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року та наданою вище інформацією 

відповідального секретаря приймальної комісії. 
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3.3. Не допускати до участі у конкурсному відборі за спеціальністю 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація в межах конкурних пропозицій: 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція) вступників, які не 

з’явились на творчий конкурс у визначений за розкладом час: 

1. Устимчук Марію Валеріївну 

2. Шевченко Вікторію Володимирівну 

3.4. Не допускати до участі у конкурсному відборі за спеціальністю 024 Хореографія в 

межах конкурних пропозицій: Хореографія – бакалавр на основі повної загальної середньої 

освіти, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція) вступників, які не з’явились на творчий 

конкурс у визначений за розкладом час: 

1. Алєксєєнко Тамару Олегівну 

2. Криворучко Олександру Володимирівну 

3.5. Не допускати до участі у конкурсному відборі за спеціальністю 017 Фізична 

культура і спорт в межах конкурних пропозицій: Фізична культура і спорт – бакалавр на 

основі повної загальної середньої освіти, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція); Фізична 

культура і спорт – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 1 курс (заочна, 

бюджет та/або комерція) вступників, які не з’явились на творчий конкурс у визначений за 

розкладом час: 

1. Антоненка Дениса Олександровича 

2. Беспалого Костянтина Сергійовича 

3. Богач Діану Олександрівну  

4. Вороного Максима Сергійовича 

5. Гогітідзе Тімура Зазавич а 

6. Дорожинського Владислава Віталійовича 

7. Дудченко Інгу Євгенівну 

8. Єсін Тимур Русланович 

9. Ігнашина Олега Костянтиновича  

10. Капустіну Мілену Ігорівну 

11. Коротич Віту Олександрівну 

12. Кочубея Олега Григоровича  

13. Ульянкіна Володимира Сергійовича  

14. Харкавого Дениса Ігоровича 

ІV. Слухали: Про зарахування на 1 курс денної форми навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти рекомендованого до зарахування за 

результатами співбесіди за державним замовленням.  

ІV. Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Подопригора Н.В. з 

інформацією про зарахування на 1 курс денної форми навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти рекомендованого до зарахування за 

результатами співбесіди за державним замовленням. Відповідальний секретар повідомила, що 

згідно абзаца дев’ятого пункту 1 розділу V Правил прийому на навчання до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка в 2019 році, зарахування осіб, рекомендованих до зарахування за результатами 

співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу 

освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється не пізніше 

12:00 20 липня.  

Вступник Коваль Андрій Сергійович, який отримав рекомендацію до зарахування за 

державним замовленням за результатами співбесіди згідно рішення приймальної комісії від 17 

липня 2019 року (протокол № 23), мав виконали вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення до 10:00 22 липня. Станом на сьогодні 19 липня 2019 року Коваль Андрій 
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Сергійович ці вимоги виконав: подав особисто до приймальної комісії оригінали документа про 

освітній рівень та додатокадо нього та інші документи, передбачені пунктом 1 розділу Х Правил 

прийому. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені 

строки, визначені у розділі V Правил прийому або відповідно до нього, виконали вимоги для 

зарахування на місця державного замовлення, підлягають зарахуванню. 

Пропозиція: зарахувати Коваля Андрія Сергійовича на 1 курс заочної форми здобуття 

ступеня бакалавра на основі повної загальної освіти за спеціальністю 053 «Психологія» за 

державним замовленням. 

ІV. Ухвалили: зарахувати Коваля Андрія Сергійовича на 1 курс заочної форми 

здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної освіти за спеціальністю 

053 «Психологія» за державним замовленням як такого, хто виконав вимоги до зарахування 

на місця державного замовлення за результатами співбесіди. 

V. Слухали: Затвердження акту про технічну помилку, допущену технічними 

секретарями під час реєстрації у Єдиній державній базі з питань освіти заяви про участь в 

конкурсному відборі до закладу вищої освіти. 

V. Виступила: Самосьєва Юлія Йосипівна, член приймальної комісії, адміністратор 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти, яка повідомила, що відповідно до абзацу 3 

пункт 14 розділу 6 Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році, вона склала акт про 

технічну помилку, допущену технічними секретарями під час реєстрації у Єдиній державній 

базі з питань освіти заяви про участь в конкурсному відборі до закладу вищої освіти: 

1. ПІП вступника: Позняк Катерина Яківна  

- Код заяви: 6261796 

- Назва пропозиції:  Педагогіка вищої школи – магістр, 1 курс (денна) 

Коментар: У зв’язку з помилкою технічного секретаря 

2. ПІП вступника: Матуляк Анна Олександрівна  

- Код заяви: 5571241 

- Назва пропозиції:  Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, 1 курс (заочна, бюджет та/або комерція) 

Коментар: У зв’язку з помилкою технічного секретаря 

3. ПІП вступника: Матуляк Анна Олександрівна  

- Код заяви: 5571165 

- Назва пропозиції:  Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр на основі молодшого 

спеціаліста, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція) 

 Коментар: У зв’язку з помилкою технічного секретаря 

4. ПІП вступника: Адамчук Таїса Миколаївна 

- Код заяви: 5659772 

- Назва пропозиції:  Право - бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 курс (заочна, 

виключно комерція) 

Коментар: У зв’язку з помилкою технічного секретаря 

5. ПІП вступника: Царенко Валентина Олександрівна 

- Код заяви: 6173874 

- Назва пропозиції: Середня освіта (Музичне мистецтво) – магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) 

Коментар: У зв’язку з помилкою технічного секретаря 

6. ПІП вступника: Царенко Валентина Олександрівна 

- Код заяви: 6173325 

- Назва пропозиції  Середня освіта (Музичне мистецтво) – магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

 Коментар: У зв’язку з помилкою технічного секретаря 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-18#n129
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7. ПІП вступника: Мрига Віктор Петрович 

- Код заяви: 5453776 

- Назва пропозиції:  Правоохоронна діяльність – магістр за неспорідненою спеціальністю, 1 

курс (денна) 

 Коментар: У зв’язку з помилкою технічного секретаря 

8. ПІП вступника: Ніколенко Марина Ігорівна 

- Код заяви:  5666277 

- Назва пропозиції:  Правоохоронна діяльність – магістр за неспорідненою спеціальністю, 1 

курс (денна) 

 Коментар: У зв’язку з помилкою технічного секретаря 

9. ПІП вступника: Ніколенко Марина Ігорівна 

- Код заяви:  5666558 

- Назва пропозиції:  Правоохоронна діяльність – магістр за неспорідненою спеціальністю, 1 

курс (заочна) 

Коментар: У зв’язку з помилкою технічного секретаря 

 

 

Голова приймальної комісії, ректор О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії Н. В. Подопригора 


