
 
 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 
 

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 
29 грудня 2020 р.          м. Кропивницький   № 164-ун 

 

Про створення 

приймальної комісії  
 

У відповідності до частини першої статті 38 Закону України ″Про вищу 

освіту″ (далі – Закон) від 01 липня 2014 року № 1556-VII; пункту 7.4 Статуту 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка (далі – ЦДПУ ім. В. Винниченка), затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 22 червня 2017 року № 902; пунктів 2 і 4 

розділу І Положення про приймальну комісію Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, затвердженого 

відповідно до частини третьої статті 38 Закону Вченою радою ЦДПУ 

ім. В.Винниченка від 26 грудня 2019 року (протокол № 5), у відповідності до 

Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року 

№ 1353/27798 (зі змінами); пункту 4 розділу І Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, наказую: 

1. Створити: 
1.1. робочий орган ЦДПУ ім. В. Винниченка – приймальну комісію для 

вирішення поточних питань діяльності університету з організації і проведення 

прийому на навчання вступників у 2021 році строком повноважень один 

календарний рік у наступному складі: 

Семенюк Олег Анатолійович – в.о. ректора університету – голова 

приймальної комісії; 

Михида Сергій Павлович – проректор з наукової роботи – заступник голови 

приймальної комісії з питань вступу до аспірантури та докторантури; 

Клоц Євген Олександрович – проректор з науково-педагогічної роботи – 

заступник голови приймальної комісії з питань вступу на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра; 

Харченко Сергій Петрович – начальник навчально-методичного відділу – 

заступник голови приймальної комісії з питань вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра; 

Вдовенко Вікторія Віталіївна – доцент кафедри методик дошкільної та 

початкової освіти – відповідальний секретар приймальної комісії; 

Нестеренко Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри української мови – 



заступник відповідального секретаря приймальної комісії; 

Петренко Марина Вікторівна – провідний фахівець навчально-методичного 

відділу – уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв; 

Ріжняк Ренат Ярославович – декан фізико-математичного факультету – член 

комісії; 

Фурсікова Тетяна Володимирівна – декан мистецького факультету – член 

комісії; 

Білоус Олександр Миколайович – декан факультету іноземних мов – член 

комісії; 

Плющ Валентина Миколаївна – декан природничо-географічного 

факультету – член комісії; 

Філоретова Лариса Мартіївна – декан факультету історії та права – член 

комісії; 

Білих Олександр Петрович – декан факультету філології та журналістики – 

член комісії; 

Рацул Анатолій Борисович – декан факультету педагогіки та психології – 

член комісії; 

Турчак Анатолій Леонідович – декан факультету фізичного виховання – 

член комісії; 

Стрілець-Бабенко Олена Володимирівна – завідувач аспірантурою та 

докторантурою університету; 

Полудень Світлана Євгенівна – начальник відділу кадрів – член комісії; 

Болілий Василь Олександрович – виконуючий обов’язки начальника 

інформаційного відділу – член комісії; 

Ватульова Антоніна Леонідівна – головний бухгалтер університету – член 

комісії; 

Самосьєв Олександр Сергійович – голова профспілкового комітету 

студентів – член комісії; 

Гаєвський Микола Вікторович – голова студентської ради університету – 

член комісії; 

Самосьєва Юлія Йосипівна – провідний фахівець навчально-методичного 

відділу, адміністратор Єдиної державної електронної бази з питань освіти – член 

комісії; 

Арсірій Олена Віталіївна – фахівець навчально-методичного відділу – член 

комісії з питань вступу; 

Штанько Анна Борисівна – юрист університету – член комісії; 

Лаврусенко Яна Олегівна – юрист університету – член комісії; 

Сокоренко Олена Сергіївна – головний спеціаліст управління освіти, науки, 

молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації – член комісії 

(за згодою). 

2. Визнати: 

2.1.  таким, що втратив чинність наказ про створення приймальної комісії від 

28 грудня 2019 року  № 124-ун. 

Підстава: доповідна записка відповідального секретаря приймальної 

комісії Вдовенко В.В. 

 

 

 

В.о. ректора Олег СЕМЕНЮК 
 


