Витяг з протоколу № 22
засідання Приймальної комісії Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
від 08 серпня 2017 року
І. СЛУХАЛИ:
Про рекомендацію вступників до зарахування на навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку на денну
форму на ступінь бакалавра у 2017 році.
Інформує: Директор інституту та декани факультетів, заступник уповноваженої особи
Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв
Балацька Т.І
І. УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до зарахування на навчання вступників на місця за кошти фізичних та
юридичних осіб, які вступають до Вінницького державного педагогічного університету ім.
М. Коцюбинського на денну форму за ОС бакалавра у 2017 році згідно з рейтинговим
списком ЄДЕБО.
Списки додаються.
Рішення прийнято одноголосно.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Про рекомендацію вступників до зарахування на навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку на заочну
форму на ступінь бакалавра у 2017 році.
Інформує: Директор інституту та декани факультетів, заступник уповноваженої особи
Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв
Балацька Т.І
І. УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до зарахування на навчання вступників за кошти фізичних та юридичних
осіб, які вступають до Вінницького державного педагогічного університету ім. М.
Коцюбинського на заочну форму за ОС бакалавра у 2017 році згідно з рейтинговим
списком ЄДЕБО.
Списки додаються.
Рішення прийнято одноголосно.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Про створення пропозиції реєстра осіб, які можуть претендувати на переведення на
вакантні місця Державного замовлення.
Інформує: Відповідальний секретар Приймальної комісії доц. Рогач В.В.
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ІІІ. УХВАЛИЛИ:
Створити реєстри осіб, які можуть претендувати на переведення на вакантні місця
державного замовлення. Оприлюднити списки на стендах Приймальної комісії та на вебсайті університету.
Діти учасників АТО/бойових дій
1. Ваколюк Валерія Олександрівна
2. Кривошеєнко Антоніна Олександрівна
3. Стратієнко Альона Олександрівна
технології)
4. Трикіз Галина Миколаївна
5. Березенська Анастасія Іванівна

014.04 Середня освіта (математика)
014.04 Середня освіта (математика)
015.10 Професійна освіта (комп’ютерні
014.03 Середня освіта (історія)
012 Дошкільна освіта

Інваліди
6. Шарандак Вероніка Олегівна
7. Липова Яна В’ячеславівна
8. Садовенко Антоніна Михайлівна

012 Дошкільна освіта
231 Соціальна робота
014.04 Середня освіта (математика)

Рішення прийнято одноголосно.

Заступник голови
Приймальної комісії

С.О. Гусєв

Відповідальний секретар
Приймальної комісії

В.В.Рогач
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