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Додаток 1.4 

Регламент проведення творчих заліків та творчих конкурсів  

 

1. Перелік творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на 

навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка в 2018 році для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти: 

Творчі заліки проводяться з спеціальностей (предметних 

спеціальностей): 

Шифр 

галузі 
Назва галузі 

Спеціальність 
Назва творчого заліку 

Код Назва 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) 

Творчий залік з фізичної 

культури 

014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) 

Творчий залік: не 

передбачено 

014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

Творчий залік: не 

передбачено 

06 Журналістика 061 Журналістика Творчий залік: не 

передбачено 

Творчі конкурси проводяться з спеціальностей: 

Шифр 

галузі 
Назва галузі 

Спеціальність 
Назва творчого конкурсу 

Код Назва 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

017 Фізична культура і спорт Творчий конкурс з фізичної 

культури 

02 Культура і 

мистецтво 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

Творчий конкурс з 

образотворчого мистецтва 

024 Хореографія Творчий конкурс з 

хореографії 

 

2. Перелік документів, які повинен пред’явити вступник для участі 

в творчому заліку та творчому конкурсі: 

– Паспорт (оригінал документа, що посвідчує особу);  

– Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності); 

– Медична довідка за формою 086–у (з поліклініки за місцем 

проживання) про стан здоров’я абітурієнта – для осіб, які беруть участь у 

творчому заліку при вступі на спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична 

культура)» та 017 «Фізична культура і спорт». 

Для виконання завдань з фізичної підготовки абітурієнти зобов’язані 

мати спортивний одяг та взуття відповідно виду випробувань (легка 

атлетика, гімнастика). Для теоретичного повідомлення з фізичної культури 

необхідно мати ручку з чорнилом синього кольору. 
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3. Строки проведення творчих заліків та творчих конкурсів: 

Творчі заліки та творчі конкурси проводяться в кілька сесій за 

розкладом, затвердженим головою Приймальної комісії: 

творчі заліки – з 01 лютого до 26 липня включно; 

творчі конкурси – з 14 до 26 липня включно. 

4. Реєстрація учасників для участі в творчому заліку: 

1. До участі в творчих заліках допускаються особи, які отримали повну 

загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну 

загальну середню освіту в рік проведення заліку та подали заяву на ім’я 

ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка для участі в творчому заліку за 

відповідною спеціальністю. 

2. Реєстрація здійснюється дистанційно та очно: 

дистанційно – на сторінці реєстрації учасників творчих заліків веб-

сайту ЦДПУ ім. В. Винниченка (www.cuspu.edu.ua) не пізніше ніж за 1 день 

до початку проведення заліку, 

очно – уповноваженою особою Приймальної комісії не раніше ніж за 1 

астрономічну годину і не пізніше ніж за 15 хвилин до початку проведення 

заліку. 

Учасники творчого заліку, які подали заяви дистанційно, крім того, 

зобов’язані підписати власну заяву в день проведення заліку.  

Уповноважена особа Приймальної комісії реєструє заяву учасника 

творчого заліку в журналі реєстрації заяв у день прийняття заяви. 

Під час реєстрації необхідно вказати такі дані: 

 прізвище, ім’я, по батькові; 

 число, місяць і рік народження; 

 серія і номер паспорта, що посвідчує особу; 

 відомості про заклад освіти, в якому навчається (закінчив) учасник 

творчого заліку; 

 спеціальність, на яку подається заявка на участь в конкурсному 

відборі вступників; 

 номери контактних телефонів; 

 електронну адресу, за якою особі можуть бути надіслані офіційні 

повідомлення про порядок проведення творчого заліку; 

 відомості про навчальний заклад (для випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів поточного навчального року) або про здобуття повної 

загальної середньої освіти попередніх років; 

 інформацію про адресу, де проживає та/або навчається особа. 

Обробка персональних даних учасників творчих заліків здійснюється 

відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист 

персональних даних». 

http://www.cuspu.edu.ua/ua/tvorchi-zaliky
http://www.kspu.kr.ua/ua/
http://www.kspu.kr.ua/ua/
http://www.cuspu.edu.ua/ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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5. Вхід абітурієнтів до приміщення, де проводиться творчий залік 

та творчий конкурс: 

Вхід учасників до приміщення починається не раніше ніж за 15 хвилин 

до початку творчого заліку або творчого конкурсу. При вході до приміщення 

абітурієнт особисто має пред’явити: 

– Паспорт (оригінал документа, що посвідчує особу);  

– Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності). 

Під час проведення творчого заліку або конкурсу фізичних здібностей 

зазначені документи (за потреби) можуть зберігатись в уповноваженої особи 

Приймальної комісії. 

Абітурієнти залишають верхній одяг, сумки, мобільні телефони та інші 

засоби зв’язку у відведеному для цього місці. 

Батьки чи інші особи, які супроводжують вступника, до приміщення не 

допускаються.  

Для проходження творчого конкурсу абітурієнти допускаються лише з 

паспортом, сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання, ручкою з 

чорнилом синього кольору та пляшкою води 0,5 л (якщо необхідно). 

Після початку творчого заліку або творчого конкурсу допуск 

абітурієнтів в аудиторію забороняється. Особи, які запізнилися з поважних 

причин, до участі у творчому заліку або творчому конкурсі допускаються за 

рішенням відповідального секретаря Приймальної комісії. При цьому 

додатковий час на виконання завдання не надається.  

6. Процедура проведення творчого заліку та творчого конкурсу 

Порядок та форми проведення творчих заліків, конкурсів творчих 

та/або фізичних здібностей при вступі на навчання за ступенем бакалавра 

проводяться згідно з програмами творчих заліків та творчих конкурсів. 

Програми творчих заліків і порядок їх оцінювання розробляються та 

затверджуються Головою приймальної комісій ЦДПУ ім. В. Винниченка не 

пізніше ніж за місяць до початку їх проведення. 

Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання 

розробляються і затверджуються Головою приймальної комісій 

ЦДПУ ім. В. Винниченка не пізніше ніж за три місяці до початку прийому 

документів. 

Час, відведений на виконання завдань творчого заліку або творчого 

конкурсу, або написання творчої роботи визначається попередньо та 

зазначений у програмі творчого заліку або творчого конкурсу. Ця інформація 

розміщується на офіційному веб-сайті ЦДПУ ім. В. Винниченка 

(www.cuspu.edu.ua), повідомляється учасникам перед початком творчого 

конкурсу. 

http://www.cuspu.edu.ua/ua/
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Під час виконання завдань абітурієнтам не дозволяється мати при собі 

будь-які електронні пристрої або інші допоміжні засоби чи матеріали. 

Наявність будь-яких електронних пристроїв (навіть у вимкненому стані), а 

також допоміжних засобів чи матеріалів, прирівнюється до їх використання. 

У разі встановлення факту наявності електронних пристроїв або інших 

допоміжних засобів чи матеріалів викладачі, присутні в аудиторії, складають 

відповідний акт, абітурієнт має залишити аудиторію, його робота не 

перевіряється (не оцінюється).  

Під час виконання письмових завдань абітурієнтам забороняється 

розмовляти та заважати присутнім. У разі порушення абітурієнтом цих 

правил, викладачі, які присутні в аудиторії, складають відповідний акт, 

абітурієнт має залишити аудиторію, його робота не перевіряється (не 

оцінюється). 

Робота має бути написана ручкою з чорнилом синього кольору. При 

цьому чернетка (за наявності) та чистовик повинні бути відзначені та 

розділені. Чернетка роботи не перевіряється. 

Робота має бути написана на аркушах, виданих абітурієнтові в 

аудиторії. У разі необхідності абітурієнту видаються додаткові аркуші. 

Абітурієнт заповнює першу сторінку письмової роботи і підписує тільки 

першу сторінку. У разі наявності будь-яких прізвищ, підписів і позначок, що 

не мають відношення до змісту роботи, написаних на будь-якій іншій 

сторінці роботи, робота абітурієнта не перевіряється. Абітурієнт втрачає 

право брати участь у конкурсі на зарахування. 

Перебуваючи в аудиторії, абітурієнт повинен виконувати всі вимоги 

викладачів, які знаходяться в аудиторії. Якщо виникає запитання, абітурієнт 

має підняти руку і чекати, доки підійде відповідальний за аудиторію. 

В екстрених випадках дозволяється вихід абітурієнта з аудиторії тільки 

з дозволу викладачів, присутніх в аудиторії, та у супроводі. Після завершення 

роботи абітурієнт здає викладачам письмову роботу і чернетку (за наявності) 

окремо. 

 


