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Протокол № 18 

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

від 05 липня 2019 року (15.00 год.)    м. Кропивницький 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження результатів 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. 

2. Про затвердження результатів 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. 

3. Про зарахування на навчання 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 за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб. 

І. Слухали: Про затвердження результатів 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. 

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

інформацією про результати 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 конкурсними пропозиціями 2019 року:  

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

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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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 

04.07.2019 

Кількість балів 

05.07.2019 

Загальна 

кількість балів 

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

1.  Брижицький Олексій Дмитрович 66 42 108 

2.  Лазіс Дмитро Віталійович 80 23 103 

3.  Дорощук Олег Євгенович 100 78 178 

4.  Дротенко Ілля Олександрович 85 50 135 

5.  Жосан Катерина Сергіївна 46 69 115 

6.  Найденко Анастасія Олександрівна 100 57 157 

7.  Луценко Катерина Андріївна 100 70 170 

8.  Козлик Юлія Валеріївна 100 56 156 

9.  Глотов Максим Олексійович 70 47 117 

10.  Крамаренко Вікторія Сергіївна  65 40 105 

11.  Романович Ігор Ігорович 72 28 100 

І. Ухвалили:  

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

1.2. Затвердити результати творчого конкрсу з фізичної культури від 04 та 05 липня 2019 

року (ІІ потік) 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 та наданою вище інформацією відповідального секретаря 

приймальної комісії. 

ІІ. Слухали: Про затвердження результатів 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. 

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

інформацією про результати творчих конкрсів 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 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 
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№ 

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

Кількість балів 

03.07.2019 

Кількість балів 

04.07.2019 

Середньоариф

метичний бал 

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

1.  Лежавська Анна Сергіївна 177 184 181 

2.  Гальчук Аліна Олександрівна 162 167 165 

3.  Зозуля Лоліта Вікторівна 171 172 172 

4.  Гапончук Ксенія Олегівна 166 153 160 

5.  Ковальова Вероніка Сергіївна 155 149 152 

6.  Барбаренко Марина Анатоліївна 158 176 167 

7.  Політаєва Анастасія Олегівна 176 162 169 

8.  Захарова Віра Сергіївна 146 153 150 

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 

03.07.2019 

Кількість 

балів 

04.07.2019 

Середньоариф

метичний бал 

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

1.  Савелюк Ольга Петрівна 190 195 193 

2.  Сафонова Катерина Миколаївна 195 198 197 

3.  Бурага Тетяна Олександрівна 185 185 185 

ІІ. Ухвалили:  

2.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

2.2. Затвердити результати творчих конкрсів з хореографії та образотворчого мистецтва 

від 03 та 04 липня 2019 року (ІІ 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 та наданою вище інформацією відповідального секретаря 

приймальної комісії. 

ІІІ. Слухали: Про зарахування на навчання 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 за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

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

інформацією про зарахування на навчання 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 за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Відповідальний секретар повідомила, що відповідно до пункту 13 розділу ХІV. 

«Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства» Правил прийому на 

навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка в 2019 році: зарахування іноземних громадян та осіб без 

громадянства, які вступають до університету здійснюється протягом 5 днів з моменту 

успішного складання вступних випробувань та на підставі укладеного договору. 

Вступник Зроо Анж Патерн, який вступає на 1 курс для здобуття ступня бакалавра на основі 
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повної загальної середньої освіти за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) за конкурсною пропозицією «Середня освіта (Фізична культура) – бакалавр на 

основі повної загальної середньої освіти» за кошти фізичних та/або юридичних осіб для 

іноземних громадян виконав всі вимоги для зарахування: склав вступні випробування 

(українську мову  в формі співбесіди (130 балів) та творчий конкурс з фізичної культури (140 

балів), допущений до конкурсного відбору з конкурсним балом 130 балів (рішення 

приймальної комісії від 04 липня 2019 року, прот окол № 17), уклав Угоду в формі Договору 

про надання платної освітнньої послуги за відповідними формою здобуття освіти, конкурсною 

пропозицією та спеціальністю. 

ІІІ. Ухвалили: зарахувати Зроо Анжа Патерна з «01» вересня 2019 року студентом 

1 курсу денної форми здобуття освіти за спеціальністю 014.11 «Середня освіта (Фізична 

культура)» для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

(Атестат про повну загальну середню освіту 17SW171782 D 23.07.2017) за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб з конкурсним балом 130. 

 

 

Голова приймальної комісії, ректор О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії Н. В. Подопригора 


