
Протокол № 46 

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

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

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

пропозицій 2021 року. 

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

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

пропозицій 2021 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 2021 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 2021 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 2021 році, приймальна комісія має право рекомендувати перевести на 

вакантні місця державного замовлення осіб, зарахованих відповідно до наказу ректора 

ЦДПУ ім. В.  Винниченка від 14 серпня 2021 року № 91-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 згідно зі 

списком:  

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Історія) – бакалавр на основі повної загальної 

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

Форма здобуття освіти: денна      

Спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія) 

1. Серчанський Владислав Андрійович – дитина УБД 

 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – бакалавр на 

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

Форма здобуття освіти: денна 

Спеціальність: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

1. Медвідь Андрій Русланович – особа з інвалідністю 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Конкурсна пропозиція: Фізична культура і спорт – бакалавр на основі повної загальної 

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

Форма здобуття освіти: денна     

Тип пропозиції: бюджетна – закрита (фіксована) 

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 

 

1. Шевченко Єва Владиславівна – дитина-сирота 

2. Скляревський Максим Олександрович – дитина УБД 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Конкурсна пропозиція: Філологія. Прикладна лінгвістика – бакалавр на основі повної 

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

Форма здобуття освіти: денна      

Спеціальність: 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика 

1. Грищенко Анастасія Олександрівна – дитина шахтаря 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Взяти інформацію відповідального секретаря до відома. 

1.2. Рекомендувати перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти згідно із представленим списком. 

 

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

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

до конкурсних пропозицій 2021 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 2021 року. Відповідальний секретар повідомила, що вказані особи 

були зараховані відповідно до наказу ректора ЦДПУ ім. В.  Винниченка від 14 серпня 

2021 року № 67-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: 

 



 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Конкурсна пропозиція: Соціальна робота – бакалавр на основі повної загальної середньої 

освіти, 1 курс (заочна, бюджет та/або комерція) 

Форма здобуття освіти: заочна     

Спеціальність: 231 Соціальна робота   

1. Гриненко Максим Романович – УБД 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Взяти інформацію відповідального секретаря до відома. 

2.2. Рекомендувати перевести на вакантне місце державного замовлення заочної форми 

навчання вказану особу для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                                  Є. Ю. Соболь 

 

 

Відповідальний секретар        В.В. Вдовенко 

 


