


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИ
Й ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 72-ст

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8184379 726914
Вовк Олена Олександрівна 50064664 KC 23.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0230276 Дошкільна освіта та 
логопедія

147,16

2 7809793 726914

Дем`янчик Богдана Олексіївна 51806398 KC 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0043228 Дошкільна освіта та 
логопедія

143,624

3 8108653 726914
Ковальова Дар`я Сергіївна 50067403 KC 23.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0291655 Дошкільна освіта та 
логопедія

171,08

4 7239230 726914
Олійник Олена Петрівна 005400 AC 20.06.1996 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

0367578 Дошкільна освіта та 
логопедія

164,112
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИ
Й ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 72-ст

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7697775 716467

Поцілуйко Карина Володимирівна 51807097 KC 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0226288 Початкова освіта та 
Психологія 
(практична 
психологія)

178,464
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИ
Й ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 72-ст

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

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7956358 670886

Ковтуненко Олександра Олександрівна 52092308 KC 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0216011 Середня освіта 
(Українська мова і 
література та Мова і 
література 
(англійська)), 
Середня освіта 
(Українська мова і 
література) та 
Психологія 
(практична 
психологія)

175,292
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2 8212723 670886

Крисанова Наталя Геннадіївна 52111688 KC 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0188391 Середня освіта 
(Українська мова і 
література та Мова і 
література 
(англійська)), 
Середня освіта 
(Українська мова і 
література) та 
Психологія 
(практична 
психологія)

149,916

3 7334611 670886

Мацибока Олена Сергіївна 51805633 KC 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0139340 Середня освіта 
(Українська мова і 
література та Мова і 
література 
(англійська)), 
Середня освіта 
(Українська мова і 
література) та 
Психологія 
(практична 
психологія)

152,724
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИ
Й ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 72-ст

014 Середня освіта/014.022 Німецька мова і 
література Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8202157 766530
Янчук Руслана Андріївна 47974124 KC 31.05.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0361532 Середня освіта 
(Мова і література 
(німецька))

158,288
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИ
Й ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 72-ст

014 Середня освіта/014.04 Математика Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7925276 765890

Афанасьєва Ірина Дмитрівна 48675421 MK 29.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0311560 Середня освіта 
(Математика та 
Інформатика), 
Середня освіта 
(Математика та 
Фізика), Середня 
освіта (Математика, 
Економіка)

125,705
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИ
Й ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 72-ст

014 Середня освіта/014.05 Біологія та 
здоров’я людини Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7934008 665266
Дьячкова Катерина Геннадіївна 49427748 KC 23.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0378314 Середня освіта 
(Біологія та здоров’я 
людини, Хімія)

163,045

2 7411780 665266

Черненко Анна Юріївна 52075239 KC 01.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0176943 Середня освіта 
(Біологія та здоров’я 
людини, Хімія)

134,616
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИ
Й ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 72-ст

014 Середня освіта/014.07 Географія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7957706 764968

Зіздок Микола Олександрович 49909555 TA 30.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Географія) та 
краєзнавчо-
туристична робота

130,478

8



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИ
Й ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 72-ст

014 Середня освіта/014.10 Трудове 
навчання та технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7873051 665892
Бондаренко Руслан Михайлович 47858563 MK 30.05.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

149,467

2 7882194 665892
Кудряченко Олександр Миколайович 001626 CH 20.06.1998 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

150,528

3 8085079 665892

Михайльо Ірина Олександрівна 52099845 AK 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0217962 Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

159,863

4 7876186 665892
Панков Владислав Васильович 46380408 KC 01.06.2014 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

153,498
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5 7879260 665892
Цейко Володимир Володимирович 16123674 KP 23.06.2001 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

150,581
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИ
Й ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 72-ст

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8203932 669458

Арнаполенко Катерина Ростиславівна 51805161 KC 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0323472 Середня освіта 
(Фізична культура) 
та методика 
спортивно-масової 
роботи

146,172

2 7340687 669458

Галушка Олександр Ігорович 51806259 KC 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0151048 Середня освіта 
(Фізична культура) 
та методика 
спортивно-масової 
роботи

146,64

3 7183987 669458

Дацький Владислав Євгенович 47975903 KC 31.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

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

149,968
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4 7203220 669458

Депутат Максим Олегович 42124308 KC 12.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0326661 Середня освіта 
(Фізична культура) 
та методика 
спортивно-масової 
роботи

138,892

5 7187022 669458

Коюда Костянтин Олександрович 51806171 KC 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0161574 Середня освіта 
(Фізична культура) 
та методика 
спортивно-масової 
роботи

150,228

6 7940720 669458

Тищук Жанна Віталіївна 51965757 BH 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0307182 Середня освіта 
(Фізична культура) 
та методика 
спортивно-масової 
роботи

146,536

7 7184979 669458

Троян Ігор Олександрович 49439262 KC 30.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

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

143,468

8 7196727 669458

Ярошук Олег Іванович 24102561 KC 30.06.2004 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

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

156,52

12



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИ
Й ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 72-ст

052 Політологія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7542792 705098

Діордієва Лілія Анатоліївна 51092014 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0153335 Політологія 189,488
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИ
Й ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА

Додаток до наказу від «05»  вересня 2020 року 
№ 72-ст

231 Соціальна робота Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7375768 678192
Лінейцев Іван Сергійович 44166495 XE 30.04.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Соціальна робота 
(соціальна 
педагогіка)

143,624

2 7373433 678192
Сафон Леонід Вікторович 49313153 XE 28.04.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Соціальна робота 
(соціальна 
педагогіка)

144,456
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