
 1

 

Протокол № 42   

засідання приймальної комісії 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 
 

17 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 зарахування осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс 

денної форми здобуття ступня бакалавра за кошти фізичних або/та юридичних осіб за 

спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

 

1. СЛУХАЛИ: Про зарахування осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають 

на 1 курс денної форми здобуття ступня бакалавра за кошти фізичних або/та юридичних 

осіб за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

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

зарахування осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної 

форми здобуття ступня бакалавра за кошти фізичних або/та юридичних осіб за 

спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

Відповідальний секретар повідомила, що станом на 17.09.2020 (10.00) виконали вимоги для 

зарахування за кошти фізичних або/та юридичних осіб такі вступники: 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: Право 

1. Рожков Євгеній Олександрович 

 

І Ухвалили: 
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1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

1.2. Зарахувати вступників осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 

курс денної форми здобуття ступня бакалавра за кошти фізичних або/та юридичних осіб за 

спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року поданій пропозиції. 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії, ректор                                                             О. А. Семенюк 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії В.В. Вдовенко 

 


