
 1

 

Протокол № 37 

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

06 серпня 2021 року                                                                  м. Кропивницький 

Присутні:  Соболь Є.Ю. – 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., Черньонков Я.О., Л. П., Рацул А. Б., Ріжняк Р. Я., Фурсикова 

Т.В., Турчак А.Л., Філоретова Л. М., Болілий В.О., Ватульова А.Л., Гаєвський 

М.В., Переверзєв Д.М., Петренко М.В. Самосьєв О.С., Самосьєва Ю.Й., 

Стрілець-Бабенко О.В., Сокоренко О.С., Штанько А.Б., Калашник О.О. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Зарахування на бюджет за результатами конкурсного відбору на навчання осіб, які 

вступають на 1курс денної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. 

 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

1. СЛУХАЛИ: Зарахування на бюджет за результатами конкурсного відбору на навчання 

осіб, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. 

І. Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з інформацією, що 

особи, які  вступають на 1 курс денної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, були рекомендовані на бюджетну форму навчання 

та виконали вимоги до зарахування до 05 серпня, підлягають зарахуванню відповідно до 

конкурсних пропозицій 2021 року.    

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Фізика) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 

курс (денна, бюджет та/або комерція) 

Спеціальність: 014.08 Середня освіта (Фізика)    

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізика та Математика) 

1. Сербін Ілля Ігорович 

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

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

Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Шимко Леся Михайлівна 
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Конкурсна пропозиція: Професійна освіта (Цифрові технології) – бакалавр на основі молодшого 

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

Спеціальність: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) 

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології) 

1. Демчик Алла Романівна 

2. Караман Катерина Сергіївна 

 

Конкурсна пропозиція: Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) – 

бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція) 

Спеціальність: 015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 

1. Тригуб Єлизавета Юріївна 

2. Соколова Олена Олександрівна 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Конкурсна пропозиція: Початкова освіта – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс 

(денна, бюджет та/або комерція) 
Спеціальність: 013 Початкова освіта 

Освітньо-професійна програма: Початкова освіта та Організація виховної роботи 

1. Гордун Ольга Анатоліївна 

2. Мацнєва Дар’я Олександрівна 

3. Вергун Каріна Анатоліївна 

4. Маєтна Олександра Андріївна 

 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

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

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

Спеціальність: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура) 

 

1. Калінін Євген Сергійович 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Вказаних осіб зарахувати за результатами конкурсного відбору на 1 курс денної форми 

здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. 

 

 

Голова приймальної комісії                                                                  Є. Ю. Соболь 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                               В. В. Вдовенко 


