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Протокол № 19 

засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

від 08 липня 2019 року (10.30 год.)     м. Кропивницький 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про допуск до складання творчих конкурсів з фізичної культури, хореографії та 

образотворчого мистецтва (ІІІ потік, 08 та 09 липня 2019 року) осіб з повною 

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

за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія відповідно до конкурсних 

пропозицій 2019 року. 

І. Слухали: Про допуск до складання творчих конкурсів з фізичної культури, 

хореографії та образотворчого мистецтва (ІІІ потік, 08 та 09 липня 2019 року) осіб з повною 

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

спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація та 024 Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року. 

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

інформацією про допуск до складання творчих конкурсів з фізичної культури, хореографії та 

образотворчого мистецтва (ІІІ потік, 08 та 09 липня 2019 року) осіб з повною загальною 

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

017 Фізична культура і спорт, 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 

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 03 липня 2019 року на творчий залік з фізичної культури 

(ІІІ потік, 08 та 09 липня 2019 року) подали заяви та зареєсторовано 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 

№ 

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

1.  Шулешов Євгеній Віталійович 

2.  Ілляшов Єгор Сергійович 

3.  Кривонос Андрій Андрійович 

4.  Піткевич Владислав Миколайович 

5.  Височин Дмитро Ігоревич 

6.  Курячий Юрій Юрійович 

7.  Саласенко Яніна Вікторівна 

8.  Гончаров Денис Сергійович 

9.  Мирза Владислав Васильович 

10.  Катеринка Сергій Анатолійович 

11.  Каплунов Владислав Сергійович 

12.  Семенов Єгор Іванович 

13.  Беринський Олександр Геннадійович 

14.  Семиволос Назар Олександрович 

15.  Олійник Денис Олександрович 

16.  Коцар Денис Олександрович 

17.  Британ Ярослав Дмитрович 

18.  Некрутенко Ельнара Миколаївна 

19.  Аркуша Данило Сергійович 

20.  Артеменко Андрій Володимирович 

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. Чепіль Олександра Олегівна 

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 
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№ 

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

1.  Булюбаш Сергій Олегович 

2.  Рибаченко Тетяна Миколаївна  

3.  Шевченко Вікторія Володимирівна 

І. Ухвалили:  

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

1.2. Допустити до складання до складання творчих конкурсів (ІІІ потік, 08 та 09 липня 

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

ступня бакалавра за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія 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 

1.  Шулешова Євгенія Віталійовича 

2.  Ілляшова Єгора Сергійовича 

3.  Кривоноса Андрія Андрійовича 

4.  Піткевича Владислава Миколайовича 

5.  Височина Дмитра Ігоревича 

6.  Курячого Юрія Юрійовича 

7.  Саласенко Яніну Вікторівну 

8.  Гончарова Дениса Сергійовича 

9.  Мирзу Владислава Васильовича 

10.  Катеринку Сергія Анатолійовича 

11.  Каплунова Владислав аСергійовича 

12.  Семенова Єгоря Івановича 

13.  Беринського Олександра Геннадійовича 

14.  Семиволоса Назара Олександровича 

15.  Олійника Дениса Олександровича 

16.  Коцаря Дениса Олександровича 

17.  Британа Ярослава Дмитровича 

18.  Некрутенко Ельнару Миколаївну 

19.  Аркушу Данила Сергійовича 

20.  Артеменка Андрія Володимировича 

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. Чепіль Олександру Олегівну 

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.  Булюбаша Сергія Олеговича 

2.  Рибаченко Тетяну Миколаївну  

3.  Шевченко Вікторію Володимирівну 

 

 

Голова приймальної комісії, ректор О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії Н. В. Подопригора 


