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Протокол № 15 

засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

від 02 липня 2019 року(10.30 год.)    м. Кропивницький 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про допуск до складання творчого конкурсу з фізичної культури (І потік, 02 та 03 

липня 2019 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 

курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт 

відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року. 

2. Про допуск до складання творчого конкурсу з фізичної культури (02 та 03 липня 

2019 року) іноземного громадянина з повною загальною середньою освітою, який 

вступає на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальністю 014.11 Середня 

освіта (Фізична культура) відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року. 

І Слухали: Про допуск до складання творчого конкурсу з фізичної культури (І 

потік, 02 та 03 липня 2019 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які 

вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальністю 017 Фізична культура 

і спорт відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року. 

І. Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Подопригора Н.В. з 

інформацією про допуск до складання творчого конкурсу з фізичної культури (І потік, 02 та 03 

липня 2019 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для 

здобуття ступня бакалавра за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт відповідно до 

конкурсних пропозицій 2019 року. 

Відповідальний секретар повідомила, що відповідно до абзаца шостого пункту 1 розділу 

V «Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання» 

Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка в 2019 році (далі – Правила прийому), для вступу 

на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 10 липня включно (для вступників на 

місця державного замовлення за графіком, погодженим з Міністерством освіти і науки 

України (лист ЦДПУ ім. В. Винниченка від 12 березня 2019 року № 01-08/167). Відповідно до 

Регламенту проведення творчих заліків та творчих конкурсів (додаток 1.4. Правил 

Присутні:  Семенюк О.А. – 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; 

Подопригора Н.В. – відповідальний секретар приймальної комісії; 

Вівсяна І.А. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії. 

 

Члени комісії: Білоус О. М., Кричун Л. П., Рацул А. Б., Ріжняк Р. Я., Стратан-Артишкова. Т.Б., 

Турчак А.Л., Філоретова Л. М., Болілий В.О., Ватульова А.Л., Лещенко О.А., 

Полудень С.Є., Самосьєв О.С., Самосьєва Ю.Й., Сокоренко О.С., Штанько А.Б., 

Щорба Т.В. 
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прийому) станом на 10:00 годину 02 липня 2019 року на творчий конкурс з фізичної культури 

(І потік, 02 та 03 липня 2019 року) подано заяви та зареєстровано таких осіб: 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Конкурсні пропозиції: Фізична культура і спорт – бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція); Фізична культура і спорт – 

бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 1 курс (заочна, бюджет та/або комерція) 

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 

Конкурсний предмет: творчий конкурс з фізичної культури 

№ Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1. Заклепний Ярослав Іванович 

2. Тютюшкін Володимир Володимирович 

3. Гронт Андрій Андрійович 

4. Барановський Олександр Геннадійович 

5. Кордюк Оксана Олександрівна 

6. Гладких Анастасія Олегівна 

7. Плохов Ніл Нілович 

8. Стаднік Максим Юрійович 

9. Малохатько Микола Віталійович 

І. Ухвалили:  

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

1.2. Допустити до складання творчого конкурсу з фізичної культури осіб з повною 

загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за 

спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (І потік, 02 та 03 липня 2019 року) відповідно 

до конкурсних пропозицій 2019 року: 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Конкурсні пропозиції: Фізична культура і спорт – бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція); Фізична культура і спорт – 

бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 1 курс (заочна, бюджет та/або комерція) 

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 

Конкурсний предмет: творчий конкурс з фізичної культури 

№ Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1. Заклепного Ярослава Івановича 

2. Тютюшкіна Володимира Володимировича 

3. Гронта Андрія Андрійовича 

4. Барановського Олександра Геннадійовича 

5. Кордюк Оксану Олександрівну 

6. Гладких Анастасію Олегівну 

7. Плохова Ніла Ніловича 

8. Стадніка Максима Юрійовича 

9. Малохатька Миколу Віталійовича 
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ІІ. Слухали: Про допуск до складання творчого конкурсу з фізичної культури (02 та 

03 липня 2019 року) та співбесіди з української мови (4 липня 2019 року) іноземного 

громадянина з повною загальною середньою освітою, який вступає на 1 курс для здобуття 

ступня бакалавра за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) відповідно до 

конкурсних пропозицій 2019 року. 

ІІ. Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Подопригора Н.В. з 

інформацією про допуск до складання творчого конкурсу з фізичної культури (02 та 03 

липня 2019 року) та співбесіди з української мови (4 липня 2019 року) іноземного 

громадянина з повною загальною середньою освітою, який вступає на 1 курс для здобуття 

ступня бакалавра за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) відповідно до 

конкурсних пропозицій 2019 року для іноземних громадян. 

Відповідальний секретар повідомила, що відповідно до вимог розділу ХІV. «Особливості 

прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства» Правил прийому та конкурсних 

пропозицій 2019 року від громадянина іноземної держави Зроо Анжа Патерна надішла заява 

та поданві документи для вступу на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка на 1 курс для 

здобуття ступня бакалавра за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) на 

основі повної загальної середньої освіти. Конкурсною пропозицією «Середня освіта 

(Фізична культура) – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти» для такої 

категорії вступників (додаток 16 Правил прийому), передбачено складання профільного 

предмету «Творчий конкурс з фізичної культури». Пропозиція: допустити Зроо Анжа 

Патерна до складання творчого конкурсу з фізичної культури (02 та 03 липня 2019 року) та 

співбесіди з української мови (4 липня 2019 року) для вступу на перший курс для здобуття 

ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої для участі в конкурсному відборі за 

відповідною конкурсною пропозицією для іноземних громадян: 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Фізична культура) – бакалавр на основі 

повної загальної середньої освіти 

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Конкурсний предмет: творчий конкурс з фізичної культури 

№ 
з/п                                                          Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1.  Зроо Анж Патерн 

ІІ. Ухвалили:  

2.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

2.2. Допустити до складання творчого конкурсу з фізичної культури (02 та 03 липня 

2019 року) та співбесіди з української мови (4 липня 2019 року) іноземного громадянина з 

повною загальною середньою освітою, який вступає на 1 курс для здобуття ступня бакалавра 

за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) відповідно до конкурсної 

пропозиції 2019 року для іноземних громадян: 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Фізична культура) – бакалавр на основі 

повної загальної середньої освіти 

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Конкурсний предмет: творчий конкурс з фізичної культури 

№ 

з/п                                                          
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

2.  Зроо Анжа Патерна 

Голова приймальної комісії, ректор О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії Н. В. Подопригора 


