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Протокол № 16 

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

від 03 липня 2019 року (10.30 год.)    м. Кропивницький 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження результатів творчих конкрсів з хореографії та образотворчого 

мистецтва (І потік, 01 та 02 липня 2019 року) осіб з повною загальною середньою 

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

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 

Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року. 

2. Про затвердження результатів Єдиного вступного іспиту з іноземної мови від 

02 липня 2019 року вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) для участі в конкурсному відборі для здобуття ступня магістра 

відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року. 

3. Про затвердження результатів Єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

(англійська) від 02 липня 2019 року Дон Тетяни Анатоліївни за спеціальними 

умовами участі в конкурсному відборі для здобуття ступня магістра на основі ступеня 

бакалавра відповідно до конкурсної пропозиції 2019 року. 

4. Про допуск до складання творчих конкурсів з хореографії та образотворчого 

мистецтва (ІІ потік, 03 та 04 липня 2019 року) осіб з повною загальною середньою 

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

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 

Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року. 

І Слухали: Про затвердження результатів творчих конкрсів з хореографії та 

образотворчого мистецтва (І потік, 01 та 02 липня 2019 року) осіб з повною загальною 

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

спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 

Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року. 

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

інформацією про результати творчих конкрсів (І потік, 01 та 02 липня 2019 року) осіб з 

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

за конкурсними пропозиціями 2019 року:  

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Конкурсні пропозиції: Хореографія – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 

1 курс (денна, бюджет та/або комерція); Хореографія – бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, 1 курс (заочна, бюджет та/або комерція) 

Спеціальність: 024 Хореографія 

Конкурсний предмет: Творчий конкурс з хореографії 

№ 

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

Кількість балів 

01.07.2019 

Кількість балів 

02.07.2019 

Середньоариф

метичний бал 

[100; 200] [100; 200] [100; 200] 

1.  Мультон Валерія Сергіївна 152 147 150 

2.  Шуцький Андрій Дмитрович 126 112 119 

3.  Собольська Марія Олегівна 181 192 187 

4.  Чорний Максим Андрійович 140 176 158 

5.  Мащенко Анастасія Сергіївна 189 200 195 

6.  Балог Владислав Анатолійович 190 199 195 

7.  Бутовський Микита Дмитрович 135 167 151 

8.  Кощавська Наталія Миколаївна 135 170 153 

9.  Голоцван Єлизавета Станіславівна 171 170 171 

10.  Рябич Анастасія Максимівна 187 198 193 

11.  Шведчиков Артем Олександрович 185 200 193 

12.  Яковлєва Ангеліна Володимирівна 164 167 166 

13.  Нежива Анастасія Юріївна 193 197 195 

14.  Халявинська Дарина Миколаївна 185 200 193 

15.  Волобоєва Олександра Павлівна 130 140 135 

16.  Малахатько Олександр Олександрович 139 136 138 

17.  Пятов Микола Ігорович 165 181 173 

18.  Коритько Дар’я Сергіївна 145 185 165 

19.  Волков Павло Андрійович 170 166 168 

Конкурсні пропозиції: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

– бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 1 курс (денна, бюджет та/або 

комерція); Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – бакалавр на 

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

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Конкурсний предмет: Творчий конкурс з образотворчого мистецтва 

№ 

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

Кількість 

балів 

01.07.2019 

Кількість 

балів 

02.07.2019 

Середньоариф

метичний бал 

[100; 200] [100; 200] [100; 200] 

1.  Бехало Дарина Сергіївна 195 185 190 

2.  Богомій Ольга Андріївна 195 190 193 

3.  Подопригора Дмитрій Вадимович 190 180 185 

4.  Музика Світлана Іванівна 170 170 170 

5.  Красненко Анастасія Володимирівна 180 190 185 

6.  Устінова Анастасія Андріївна 174 195 185 
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І. Ухвалили:  

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

1.2. Затвердити результати творчих конкрсів з хореографії та образотворчого мистецтва 

від 01 та 02 липня 2019 року (І потік) осіб з повною загальною середньою освітою, які 

вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія відповідно до 

конкурсних пропозицій 2019 року за наданою вище інформацією відповідального секретаря 

приймальної комісії. 

ІІІ Слухали: Про затвердження результатів Єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови від 02 липня 2019 року вступників на основі ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі в конкурсному відборі для здобуття ступня 

магістра відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року. 

ІІІ Виступила: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Вівсяна І.А. з 

інформацією про результати вступних випробувань від 02 липня 2019 року вступників, які 

за рішенням приймальної комісії від 01.07.2019, протокол № 14, були допущені до складання 

Єдиного вступного іспиту з іноземної мови для участі в конкурсному відборі на основі 

ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступня 

магістра відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року: 

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурсна пропозиція: Комп’ютерні науки – магістр на основі магістра (спеціаліста), 1 курс 

(заочна), без ЗНО 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 

Конкурсний предмет: Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

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

Кількість 

балів 

[100; 200] 

1. Лупан Ірина Володимирівна 138 

2. Плотніков Євгеній Володимирович 164 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурсна пропозиція: Психологія – магістр на основі магістра (спеціаліста), 1 курс (заочна), 

без ЗНО 

Спеціальність: 053 Психологія 

Конкурсний предмет: Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

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

Кількість 

балів 

[100; 200] 

1. Щербак Оксана Григорівна 200 

2. Колесник-Цапенко Ліана Леонідівна 156 

3. Герасіменко Юлія Олександрівна 183 

4. Бондарчук Анна Юріївна 115 

5. Синявіна Олена Валентинівна 179 

6. Нестеренко Сергій Юрійович 169 

7. Лисенко Ірина Валеріївна 194 

8. Клименко Оксана Павлівна 105 

9. Солощенко Анна Анатоліївна 188 

10.  Святокум Ася Олександрівна 100 

11. Жук Наталія Олександрівна 105 
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№ 

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

Кількість 

балів 

[100; 200] 

12. Сергеєва Ксенія Валентинівна 176 

13. Зяблікова Ніна Віталіївна 110 

14.  Скороход Аліна Володимирівна 110 

15. Арсентьєва Олена Георгіївна 105 

 

Конкурсна пропозиція: Управління навчальним закладом – магістр на основі магістра 

(спеціаліста),  

1 курс (заочна), без ЗНО 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Конкурсний предмет: Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

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

Кількість 

балів 

[100; 200] 

1. Біденко Тетяна Михайлівна 110 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

Конкурсна пропозиція: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

– магістр на основі магістра (спеціаліста), 1 курс (заочна), без ЗНО 

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Конкурсний предмет: Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

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

Кількість 

балів 

[100; 200] 

1. Ткач Юрій В ячеславович 126 

2. Мусатенко Анастасія Володимирівна 110 

3. Крюк Станіслав Олександрович 138 

ІІ. Ухвалили:  

2.1. Інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії взяти до 

відома. 

2.2. Затвердити результати результатів Єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

(англійська) від 02 липня 2019 року для участі в конкурсному відборі на основі ступеня 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступня магістра 

відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року за поданими вище пропозиціями заступника 

відповідального секретаря приймальної комісії. 

ІІІ Слухали: Про затвердження результатів Єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови (англійська) від 02 липня 2019 року Дон Тетяни Анатоліївни за спеціальними 

умовами участі в конкурсному відборі для здобуття ступня магістра на основі ступеня 

бакалавра відповідно до конкурсної пропозиції 2019 року. 

ІІІ Виступила: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Вівсяна І.А. з 

інформацією про Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська) від 02 липня 

2019 року вступника, якому створено спеціальні умови участі в конкурсному відборі за 

рішенням приймальної комісії від 01.07.2019, протокол № 14, допущеного до складання 

Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська) для участі в конкурсному відборі 

на основі на основі ступеня бакалавра для здобуття ступня магістра відповідно до конкурсних 

пропозицій 2019 року: 
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурсна пропозиція: Комп’ютерні науки – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна) 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 

Конкурсний предмет: Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

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

Кількість 

балів 

[100; 200] 

1. Дон Тетяна Анатоліївна 110 

ІІІ. Ухвалили:  

3.1. Інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії взяти до 

відома. 

3.2. Затвердити результати результатів Єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

(англійська) від 02 липня 2019 року Дон Тетяні Анатоліївні, для якої створено спеціальні 

умови участі в конкурсному відборі при вступі на основі ступеня бакалавра для здобуття 

ступня магістра за конкурсною пропозицією «Комп’ютерні науки – магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна)» згідно з вище зазначеною пропозицією заступника 

відповідального секретаря приймальної комісії. 

ІV. Слухали: Про допуск до складання творчих конкурсів (ІІ потік, 03 та 04 липня 

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

ступня бакалавра за спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація та 024 Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року. 

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

інформацією про допуск до складання творчих конкурсів (ІІ потік, 03 та 04 липня 2019 року) 

осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня 

бакалавра за спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація та 024 Хореографія 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 

прийому) станом на 10:00 годину 03 липня 2019 року на творчий залік з фізичної культури 

(ІІ потік, 03 та 04 липня 2019 року) подали заяви та зареєсторовано таких осіб: 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Конкурсні пропозиції: Хореографія – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 

1 курс (денна, бюджет та/або комерція); Хореографія – бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, 1 курс (заочна, бюджет та/або комерція) 

Спеціальність: 024 Хореографія 

Конкурсний предмет: Творчий конкурс з хореографії 
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№ 

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

1.  Лежавська Анна Сергіївна 

2.  Гальчук Аліна Олександрівна 

3.  Зозуля Лоліта Вікторівна 

4.  Гапончук Ксенія Олегівна 

5.  Ковальова Вероніка Сергіївна 

6.  Барбаренко Марина Анатоліївна 

7.  Політаєва Анастасія Олегівна 

8.  Захарова Віра Сергіївна 

Конкурсні пропозиції: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

– бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 1 курс (денна, бюджет та/або 

комерція); Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – бакалавр на 

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

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Конкурсний предмет: Творчий конкурс з образотворчого мистецтва 

№ 

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

7.  Савелюк Ольга Петрівна 

8.  Сафонова Катерина Миколаївна 

9.  Бурага Тетяна Олександрівна 

ІV. Ухвалили:  

4.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

4.2. Допустити до складання до складання творчих конкурсів (ІІ потік, 03 та 04 липня 

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

ступня бакалавра за спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація та 024 Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року: 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Конкурсні пропозиції: Хореографія – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 

1 курс (денна, бюджет та/або комерція); Хореографія – бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, 1 курс (заочна, бюджет та/або комерція) 

Спеціальність: 024 Хореографія 

Конкурсний предмет: Творчий конкурс з хореографії 

№ 

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

1.  Лежавську Анну Сергіївну 

2.  Гальчук Аліну Олександрівну 

3.  Зозулю Лоліту Вікторівну 

4.  Гапончук Ксенію Олегівну 

5.  Ковальову Вероніку Сергіївну 

6.  Барбаренко Марину Анатоліївну 

7.  Політаєву Анастасію Олегівну 

8.  Захарову Віру Сергіївну 
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Конкурсні пропозиції: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

– бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 1 курс (денна, бюджет та/або 

комерція); Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – бакалавр на 

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

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Конкурсний предмет: Творчий конкурс з образотворчого мистецтва 

№ 

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

1.  Савелюк Ольгу Петрівну 

2.  Сафонову Катерину Миколаївну 

3.  Бурагу Тетяну Олександрівну 

 

 

Голова приймальної комісії, ректор О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії Н. В. Подопригора 


