
Протокол № 52 

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

03 вересня 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: Габелко О.М., Галета Я.О., Фурсикова Т.В., Турчак А.Л., 

Філоретова Л.М., Виноградський С.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 денної форми 

здобуття ступеня бакалавра (на базі молодшого спеціаліста) за спеціальностями 

відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. 

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

здобуття ступеня магістра 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 рішення Конкурсної комісії 

№ 4 Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2021 року та 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 з 03 вересня 2021 року на виділені Міністерством освіти і науки України 

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 ФІЛОЛОГІЇ 

Спеціальність: 061 Журналістика 

Освітньо-професійна програма: Журналістика 

1. Іщенко Юлія Сергіївна – дитина УБД; 

2. Осадча Ангеліна Юріївна – дитина УБД. 

 

Спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Мова і література (англійська та 

німецька)) 

1. Саідова Ірина Олександрівна – дитина-інвалід; 

 

Спеціальність: 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. Чемерисова Катерина Валеріївна – дитина з багатодітної родини 

Спеціальність: 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – німецька 

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

німецька та англійська мови включно) 

1. Дудко Єлизавета Сергіївна – дитина УБД 

 

Спеціальність: 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика 

1. Красюк Анастасія Романівна – дитина УБД; 

2. Михайленко Софія Романівна – дитина-інвалід 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, БІЗНЕС-ОСВІТИ ТА ПРАВА 

Спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія) 

1. Біченко Олександр Сергійович – дитина УБД. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-

масової роботи 

1. Морозова Сніжана Сергіївна – дитина-сирота; 

2. Головко Наталія Олександрівна – дитина УБД. 

 

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 

Освітньо-професійна програма: Фізична культура і спорт 

1. Пікаш Ольга Андріївна – дитина-сирота; 

2. Жадова Наталія Сергіївна – дитина-інвалід. 

 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Взяти інформацію відповідального секретаря до відома. 



1.2. Рекомендувати перевести на виділені 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 

денної форми здобуття ступеня бакалавра (на базі молодшого спеціаліста) 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 денної 

форми здобуття ступеня бакалавра (на базі молодшого спеціаліста) 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 

10 серпня 2021 року № 90/1-ст на 1 курс денної форми здобуття освіти за спеціальностями 

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

основі ОКР молодшого спеціаліста: 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ПРИРОДНИЧИХ НАУК ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

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

основі молодшого спеціаліста, 1 курс 

Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Гайнанов Олег Олегович – УБД; 

2. Тітаренко Ярослав Олегович – УБД; 

3. Савченко Костянтин Вікторович – УБД. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВ 

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

молодшого спеціаліста, 1 курс (денна, комерція) 

Спеціальність: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

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

культура) 

1. Клименко Анна Олександрівна – дитина УБД. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Взяти інформацію відповідального секретаря до відома. 

2.2. Рекомендувати перевести на виділені місця державного замовлення денної форми 

навчання вказаних осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого 

спеціаліста. 

 

 

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

денної форми здобуття ступеня магістра за спеціальностями відповідно до конкурсних 

пропозицій 2021 року.  

3. Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з 

інформацією про переведення на державну основу студентів пільгових категорій денної 

форми здобуття ступеня магістра 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 13 серпня 2021 

року № 53-м на 1 курс денної форми здобуття освіти за спеціальностями за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра: 



ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Німецька мова і література) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна) 

014.022 Середня освіта (Німецька мова і література) 

1. Ляшенко Ніна Василівна – дитина УБД 

 

Конкурсна пропозиція: Філологія. Германські мови та літератури (переклад), – магістр 

за спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна) 

Спеціальність 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – німецька 

1. Грибенюк Сергій Анатолійович – дитина-сирота 

 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Взяти інформацію відповідального секретаря до відома. 

3.2. Рекомендувати перевести на виділені місця державного замовлення денної форми 

навчання вказаних осіб для здобуття ступеня магістра. 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                                  Є. Ю. Соболь 

 

 

Відповідальний секретар        В.В. Вдовенко 

 


