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Протокол № 41  

засідання приймальної комісії 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 
 

14 вересня 2020 року      м. Кропивницький 

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

Михида С.П. – заступник голови приймальної комісії з питань вступу 

до аспірантури та докторантури; 

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; 

Вдовенко В.В. – відповідальний секретар  приймальної комісії; 

Нестеренко Т.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., Гаєвський М.В., Полудень С.Є., 

Петренко М.В. Самосьєв О.С., Самосьєва Ю.Й., Стрілець-

Бабенко О.В., Сокоренко О.С., Штанько А.Б., Арсірій О.В. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про переведення на державну основу студентів  пільгових категорій денної форми 

здобуття ступеня бакалавра (на базі ПЗСО) за спеціальностями відповідно до 

конкурсних пропозицій 2020 року. 

2. Про переведення на державну основу студентів пільгових  категорій заочної форми 

здобуття ступеня бакалавра ( на базі ПЗСО) за спеціальностями відповідно до 

конкурсних пропозицій 2020 року. 

 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

1. СЛУХАЛИ: Про переведення на державну основу студентів  пільгових категорій денної 

форми здобуття ступеня бакалавра (на базі ПЗСО) за спеціальностями відповідно до 

конкурсних пропозицій 2020 року. 

1. Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з інформацією про 

переведення на державну основу студентів  пільгових категорій денної форми здобуття 

ступеня бакалавра (на базі ПЗСО) за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 

2020 року. 

Відповідальний секретар повідомила, що відповідно до абзаців другого-п’ятого пункту 3 та 

абзацу першого  пункту  4 розділу XII «Переведення на вакантні місця державного замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної 

загальної середньої освіти» Правил прийому для здобуття вищої освіти до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка в 2020 

році, приймальна комісія має право рекомендувати перевести на вакантні місця державного 

замовлення осіб, зарахованих відповідно до наказу ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 11 

вересня 2020 року № 104/1-ст на 1 курс денної форми здобуття освіти за спеціальностями за 
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рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти згідно зі списком: 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Середня освіта (Мова і література(англійська) - бакалавр на основі повної загальної 

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

014.02 Середня освіта (Мова і література) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Мова і література  

(англійська та німецька)) 

1. Єрмакова Дмитра Анатолійовича – дитина УБД 

 

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська – 

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

035.041 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська 

Освітньо-професійна програма: Філологія  (Германські мови та літератури (переклад 

англійська та німецька мови включно) 

1. Волкову Аліну Віталіївну – дитину УБД 

  

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Дошкільна освіта – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 

1 курс (денна та/або комерція) 

012 Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна програма:  Дошкільна освіта та Початкова освіта 

1. Миргородську Карину Григорівну – особа з інвалідністю 

 

Психологія – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 

1 курс (денна та/або комерція) 

053 Психологія  
Освітньо-професійна програма: Психологія (практична психологія) 

1. Захарченко Тетяну Юріївну – особа з інвалідністю 

 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

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

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

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  
Освітньо-професійна програма: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

1. Марченко Єлизавету Михайлівну – особа з інвалідністю 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Фізична культура і спорт – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 

 1 курс (денна та/або комерція) 

017 Фізична культура і спорт 

Освітньо-професійні програми: Фізична культура і спорт 

1. Ковтуна Микиту Ігоровича – внутрішньо переміщена особа 

 

Середня освіта (Фізична культура) – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 

1 курс (денна та/або комерція) 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Освітньо-професійні програми: Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-

масової роботи 

1. Папченка Якова Леонідовича – дитина УБД 
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І Ухвалили: 

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

1.2. Перевести осіб, зарахованих відповідно до наказу ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 

11 вересня 2020 року № 104/1-ст на 1 курс денної форми здобуття освіти за спеціальностями 

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти у поданій пропозиції. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про переведення на державну основу студентів  пільгових категорій заочної 

форми здобуття ступеня бакалавра (на базі ПЗСО) за спеціальностями відповідно до 

конкурсних пропозицій 2020 року. 

2. Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з інформацією про 

переведення на державну основу студентів  пільгових категорій заочної форми здобуття 

ступеня бакалавра (на базі ПЗСО) за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 

2020 року. 

Відповідальний секретар повідомила, що відповідно до абзаців другого-п’ятого пункту 3 та 

абзацу першого  пункту  4 розділу XII «Переведення на вакантні місця державного замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної 

загальної середньої освіти» Правил прийому для здобуття вищої освіти до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка в 2020 

році, приймальна комісія має право рекомендувати перевести на вакантні місця державного 

замовлення осіб, зарахованих відповідно до наказу ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 11 

вересня 2020 року № 104/1-ст на 1 курс заочної форми здобуття освіти за спеціальностями за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти згідно зі списком: 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Соціальна робота – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 1 курс (заочна, 

бюджет та/або комерція) 

231 Соціальна робота 

Освітня програма: Соціальна робота (соціальна педагогіка) 

1. Турчеву Валентину Василівну 

 

ІІ Ухвалили: 

2.1.Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

2.2. Перевести осіб, зарахованих відповідно до наказу ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 

11 вересня 2020 року № 104/1-ст на 1 курс заочну форми здобуття освіти за спеціальностями 

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти у поданій пропозиції. 

 

 

Голова приймальної комісії, ректор                                                             О. А. Семенюк 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії В.В. Вдовенко 


