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Протокол № 17 

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

від 04 липня 2019 року (10.30 год.)    м. Кропивницький 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження результатів 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  

та результатів 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. 

2. Про допуск до складання творчого конкурсу з фізичної культури (ІІ потік, 03 та 04 

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. 

3. Про затвердження результатів вступного випробування з української мови у формі 

співбесіди від 04 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. 

І. Слухали: Про затвердження результатів 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  та 

результатів 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. 

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 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  та результатів 

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:  

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 

№ 

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

Кількість балів 

02.07.2019 

Кількість балів 

03.07.2019 

Загальна 

кількість балів 

[0; 100] [0; 100] [100; 200] 

1.  Заклепний Ярослав Іванович не з’явився не з’явився 0 

2.  Тютюшкін Володимир Володимирович 68 70 138 

3.  Гронт Андрій Андрійович 100 96 196 

4.  Барановський Олександр Геннадійович 100 98 198 

5.  Кордюк Оксана Олександрівна 66 49 115 

6.  Гладких Анастасія Олегівна 100 78 178 

7.  Плохов Ніл Нілович 44 67 111 

8.  Стаднік Максим Юрійович 80 45 125 

9.  Малохатько Микола Віталійович 60 40 100 

Оскільки Заклепний Ярослав Іванович не з’явилися на вступні випробування у 

визначений розкладом час, тому приймальна комісія повинна прийняти окреме рішення, 

ураховуючи вимоги пункту 13 розділу VIІ «Конкурсний відбір, його організація та 

проведення» Правил прийому, згідно якого особи, які без поважних причин не з’явилися на 

вступні випробування у визначений розкладом час, до участі в наступних вступних 

випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних 

випробувань не допускається. 

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 

Кількість балів 

02.07.2019 

Кількість балів 

03.07.2019 

Загальна 

кількість балів 

[0; 100] [0; 100] [100; 200] 

1.  Зроо Анж Патерн 100 40 140 
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І. Ухвалили:  

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

1.2. Затвердити результати творчого конкрсу з фізичної культури від 02 та 03 липня 2019 

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

ступня бакалавра за конкурсними пропозиціями 2019 року за наданою вище інформацією 

відповідального секретаря приймальної комісії. 

1.3. Не допускати Заклепного Ярослава Івановича до участі в конкурсному відборі 
як особу, яка без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений 

розкладом час, а також не допускати до перескладання творчого конкурсу з фізичної культури 

для участі в конкурсному відпорі за конкурсними пропозиціями: 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). 

ІІ. Слухали: Про допуск до складання творчого конкурсу з фізичної культури (ІІ потік, 

03 та 04 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. 

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

інформацією про допуск до складання творчого конкурсу з фізичної культури (ІІ потік, 04 

та 05 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 

прийому) станом на 10:00 годину 04 липня 2019 року на творчий конкурс з фізичної культури 

(ІІ потік, 04 та 05 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. Брижицький Олексій Дмитрович 

2. Лазіс Дмитро Віталійович 

3. Дорощук Олег Євгенович 

4. Дротенко Ілля Олександрович 

5. Жосан Катерина Сергіївна 
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6. Найденко Анастасія Олександрівна 

7. Луценко Катерина Андріївна 

8. Козлик Юлія Валеріївна 

9. Глотов Максим Олексійович 

10. Крамаренко Вікторія Сергіївна  

11. Романович Ігор Ігорович 

ІІ. Ухвалили:  

2.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

2.2. 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 (ІІ потік, 04 та 05 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. Брижицького Олексія Дмитровича 

2. Лазіса Дмитра Віталійовича 

3. Дорощука Олега Євгеновича 

4. Дротенка Іллю Олександровича 

5. Жосан Катерину Сергіївну 

6. Найденко Анастасію Олександрівну 

7. Луценко Катерину Андріївну 

8. Козлик Юлію Валеріївну 

9. Глотова Максима Олексійовича 

10. Крамаренко Вікторію Сергіївну  

11. Романовича Ігоря Ігоровича 

ІІІ. Слухали: Про затвердження результатів вступного випробування з української 

мови у формі співбесіди від 04 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. 

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

інформацією про результати вступного випробування з української мови у формі 

співбесіди від 04 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: 
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Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Фізична культура) – бакалавр на основі 

повної загальної середньої освіти 

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Конкурсний предмет: співбесіда з української мови 

№ 

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

Кількість балів 

04.07.2019 

[100; 200] 

1. Зроо Анж Патерн 130 

ІІІ. Ухвалили: Затвердити результати співбесіди з української мови від 04 липня 2019 

року Зроо Анжу Патерну, який вступає на 1 курс для здобуття ступня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) за конкурсною пропозицією 2019 року для іноземних громадян за наданою вище 

інформацією відповідального секретаря приймальної комісії. 

ІV. Слухали: Про допуск до участі в конкурсі 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. 

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

інформацією про допуск до участі в конкурсі 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: 

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

повної загальної середньої освіти 

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Конкурсний предмет: співбесіда з української мови 

№ 

з/

п                                                         

Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

Співбесіда з 

української 

мови, П1 

Творчий конкурс 

з фізичної 

культури, П2 

Конкрсний бал 

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

1. Зроо Анж Патерн 130 140 130 

Відповідальний секретар повідомила, що конкурсний бал вступника, згідно сформованої 

конкурсної пропозиції в базі ЄДБО розраховувався за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2, 

де П1– оцінка за вступне випробування з української мови (у формі співбесіди 

відповідно до критеріїв оцінювання в програмі співбесіди з української мови за 12-бальною 

шкалою, переведену в шкалу 100-200 (додаток 7 Правил прийому); П2 – оцінка за творчий 

конкурс з фізичної культури за шкалою 100-200 (відповідно до критеріїв оцінювання в 

програмі творчого конкурсу з фізичної культури); К1, К2 – вагові коефіцієнти, які встановлені 

так К1=1, К2=0. 

ІV. Ухвалили: Допустити до участі в конкурсному відборі Зроо Анжа Патерна, який 

вступає на 1 курс для здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за 

спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) за конкурсною пропозицією 2019 

року для іноземних громадян з конкурсним балом 130. 

Голова приймальної комісії, ректор О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії Н. В. Подопригора 


