
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Комунальний вищий навчальний заклад "Корсунь-Шевченківський 
педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради"

Н А К А З

16.08.2019 №335-г

Про переведення на вакантні місця 
регіонального замовлення

З метою забезпечення виконання Обсягів регіонального замовлення на 
підготовку фахівців у 2019 році у закладах вищої, фахової передвищої освіти, 
затвердженого розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації 
від 03 квітня 2019 №198, на підставі рішення приймальної комісії коледжу 
(протокол №18 від 16.08.2019), наказів №299 «Про контингент студентів» від
27.06.2019, №301 «Про переведення студента Полтавця С.С.» від 27.06.2019, 
№310 «Про відрахування студентки 33-ої групи Волошиної І.С.» від 15.07.2019, 
№324 «Про відрахування студентки 21-ої групи Безуглої Д.С.» від 31.07.2019, 
№327 «Про зарахування на навчання» від 07.08.2019, №328 «Про зарахування 
на навчання» від 07.08.2019, №330 «Про зарахування на навчання» від
07.08.2019, №334 «Про зарахування на навчання» від 15.08.2019, керуючись 
положеннями пунктів 12, 13 розділу VIII та розділом XII Умов прийому на 
навчання до закладів вищої освіти в 2019 році, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 №1196 (далі -  Умови 
прийому), пункту 2 розділу III, пунктів 8,9 розділу IX розділом XIII Правил 
прийому Комунального вищого навчального закладу «Корсунь- 
Шевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної 
ради» на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста у 2019 році (далі -  Правила прийому)

Н А К А З У Ю  :
1 .Перевести студентів другого курсу, які були зараховані на навчання за 

кошти фізичних/юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти за 
спеціальністю 013 Початкова освіта, на вакантні місця регіонального 
замовлення:

1.1. на другий курс за спеціальністю 013 Початкова освіта:
- Цепух Ірину Сергіївну



2
- Лотишко Вікторію Миколаївну

1.2. на третій курс за спеціальністю 013 Початкова освіта
-Безпалу Наталію Олександрівну
- Шумило Юлію Олександрівну
- Караюз Дар’ю Юріївну
- Іваненко Аліну Юріївну
- Давиденко Валентину Сергіївну
- Буряк Оксана Олексіївна
- Ручку Тетяну Сергіївну
- Масюк Наталію Степанівну
- Сальнікову Анну Володимирівну
- Сюр Наталію Ігорівну
- Квітку Яну Вікторівну
- Рудоман Діану Ігорівну
- Панченко Валентину Вікторівну

2. Перевести студентів другого курсу, які були зараховані на навчання за 
кошти фізичних/юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, 
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за спеціальністю 
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), на місця регіонального 
замовлення, на другий курс за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове 
навчання та технології):

- Маршаленка Олександра Володимировича
- Шульгача Ігоря Миколайовича

3. Перевести студентів другого курсу, які були зараховані на навчання за 
кошти фізичних/юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти за 
спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), на місця 
регіонального замовлення, на другий курс за спеціальністю 014.10 Середня 
освіта (Трудове навчання та технології) за рахунок вакантних місць 
регіонального замовлення за спеціальністю 013 Початкова освіта:

- Поліщука Владислава Олександровича
- Петренко Любов Сергіївну
- Меглей Олену Володимирівну
- Слободян Юлію Антонівну
- Пащенко Єлизавету Сергіївну
- Вітвіцького Дмитра Валерійовича

4. Приймальній комісії відповідно до вимог п.4 розділу XII Умов прийому 
та п.З розділу XIII Правил прийому забезпечити:

4.1. невідкладне інформування Департаменту освіти і науки Черкаської 
обласної державної адміністрації про переведення студентів, зазначених у п.З 
цього наказу;



4.2. направлення до Департаменту освіти і науки Черкаської обласної 
державної адміністрації запит на виділення додаткових місць регіонального 
замовлення за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 
технології).

Директор Л.М. Семененко




