Витяг з протоколу № 2
засідання Приймальної комісії
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
від 25 січня 2021 року
І. СЛУХАЛИ:
Про переведення та перерозподіл місць державного замовлення для переведення осіб з інших
спеціальностей СВО бакалавра денної форми навчання, які були зараховані на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від
21.01.2021 р. № 1/11-365 «Щодо перерозподілу місць державного замовлення» відповідно до
клопотання від 13.11.2020 №12/1001.
Інформує: В.о. директора інституту та декани факультетів.
І. УХВАЛИЛИ:
Згідно листа Міністерства освіти і науки України від 13.11.2020 №12/1001 «Щодо
перерозподілу вакантних місць державного замовлення» перерозподілити та перевести з 01 лютого
2021 р. студентів денної форми навчання, які навчаються за СВО бакалавра за кошти фізичних
або юридичних осіб, на вакантні місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, а також
призупинити дію договору про навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, та укласти угоду
про підготовку фахівців з вищою освітою:

1.
2.

053 Психологія
Марценюк Ольги Степанівни – 4 КУРС
Чумак Віталія Вадимовича – 4 КУРС

1.

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно),
перша –англійська
Кучинської Оксани Валеріївни – 2 КУРС

1.

спеціальності 012 Дошкільна освіта
Шандурської Діани Богданівни – 2 КУРС

1.

024 Хореографія (на основі ОКР молодшого спеціаліста)
Слаблюк Єлізавети Вікторівни – 2 КУРС
Рішення прийнято одноголосно.

ІІ. СЛУХАЛИ:
Про переведення студентів заочної форми навчання, які навчаються за ступенем СВО
бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на місця що фінансуються за кошти
державного бюджету.
Інформує: В.о. директора інституту та декани факультетів.
ІІ. УХВАЛИЛИ:
Перевести з 01 лютого 2021 р. студентів заочної форми навчання, які навчаються за
СВО бакалавра за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця, що фінансується за

1

кошти державного бюджету, а також призупинити дію договору про навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб, та укласти угоду про підготовку фахівців з вищою освітою:

1.
2.

231 Соціальна робота
Ганчик Анну Вікторівну - 1 КУРС
Казанцеву Анастасію Дмитрівну - 2 КУРС

Рішення прийнято одноголосно.
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