
 1 

Протокол № 23 

засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

від 17 липня 2019 року (17:00 год.) м. Кропивницький 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження результатів складання співбесіди від 17 липня 2019 року за 

спеціальними умовами участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

2. Про затвердження результатів вступних іспитів з української мови та літератури 
від 17 липня 2019 року, осіб, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно 

до конкурсних пропозицій 2019 року. 

3. Про затвердження результатів вступних іспитів з української мови та літератури 
від 17 липня 2019 року осіб, які вступають на 1 курс заочної форми здобуття ступня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно 

до конкурсних пропозицій 2019 року. 

І. Слухали: Про затвердження результатів складання співбесіди від 17 липня 2019 

року за спеціальними умовами участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

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

інформацією про результати складання співбесіди з української мови та літератури Коваля 

Андрія Сергійовича від 17 липня 2019 року, який бере участь в конкурсному відборі для 

здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти згідно спеціальних умов 

за спеціальністю 053 «Психологія» в межах конкурсної пропозиції «Психологія – бакалавр на 

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

Відповідальний секретар ознайомила присутніх з умотивованим висновком предметної 

екзаменаційної комісії та комісії для проведення співбесід з української мови та літератури від 17 

липня 2019 року (протокол № 1) у складі (згідно з наказом ЦДПУ ім. Винниченка № 33/1-ун від 

18.02.2019): 

 

1. Огарєнко Тетяна Анатоліївна доцент кафедри української мови, голова 

комісії 

Присутні:  Семенюк О.А. – голова приймальної комісії; 

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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2. Демешко Інна Миколаївна доцент кафедри української мови, член комісії 

3. Буряк Олена Федорівна доцент кафедри української та зарубіжної 

літератури, член комісії 

Комісією було прийняте рішення про рекомендацію до зарахування Коваля Андрія 

Сергійовича на 1 курс заочної форми здобуття ступеня бакалавра на основі повної 

загальної освіти за спеціальністю 053 «Психологія» за державним замовленням. 

І. Ухвалили: 

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії прийняти до відома. 

1.2. Рекомендувати до зарахування Коваля Андрія Сергійовича на 1 курс 

заочної форми здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної освіти за 

спеціальністю 053 «Психологія» за державним замовленням. 

ІІ. Слухали: Про затвердження результатів вступних іспитів з української мови та 

літератури від 17 липня 2019 року, осіб, які вступають на 1 курс денної форми здобуття 

ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно 

до конкурсних пропозицій 2019 року. 

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

інформацією про результати вступних іспитів з української мови та літератури від 17 липня 

2019 року осіб, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 

2019 року: 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Фізика) – бакалавр на основі повної загальної 

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

Спеціальність: 014.08 Середня освіта (Фізика) 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

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

[100;200] 

1. Петріді Максим Іванович 113 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Трудове навчання та технології) – бакалавр на 

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

Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

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

[100;200] 

1.  Гуйван Андрій Сергійович 114 

2.  Зарудній Вадим Олександрович 150 

3.  Обійдихата Олександр Миколайович 154 

4.  Проскура Євген Іванович 106 

5.  Сілаєв Віталій Юрійович 108 

6.  Соколенко Віталій вікторович 101 

7.  Тертишний Антон Єдуардович 156 

8.  Хріненко віктор Юрійович 100 

9.  Чаповський Олександр Миколайович 118 

10.  Щербина Олена Анатоліївна 126 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ  
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Конкурсні пропозиції: Психологія – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 

1 курс (денна, бюджет та/або комерція). 

Спеціальність: 053 Психологія 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

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

[100;200] 

1. Другаль Анастасія Юріївна 105 

Конкурсні пропозиції: Соціальна робота – бакалавр на основі повної загальної середньої 

освіти, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція). 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

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

[100;200] 

1. Колісніченко Олександр Олексійович 110 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Музичне мистецтво) – бакалавр на основі повної 

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

Спеціальність: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

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

[100;200] 

1. Онищенка Владислава Юрійовича 111 

Конкурсна пропозиція: Хореографія – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 

1 курс (денна, бюджет та/або комерція) 

Спеціальність: 024 Хореографія 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

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

[120;200] 

1. Волков Павло Андрійович 120 

ІІ. Ухвалили:  

2.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

2.2. Затвердити результати вступного іспиту з української мови та літератури від 17 

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

форми здобуття ступня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 

2019 року за вищезазначеною пропозицією відповідального серктаря приймальної комісії. 

ІІІ. Слухали: Про результати вступних іспитів з української мови та літератури від 

17 липня 2019 року осіб, які вступають на 1 курс заочної форми здобуття ступня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно до конкурсних 

пропозицій 2019 року. 

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

інформацією про допуск до складання вступних іспитів з української мови та літератури 

від 17 липня 2019 року осіб, які вступають на 1 курс заочної форми здобуття ступня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно до 

конкурсних пропозицій 2019 року: 
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Трудове навчання та технології) – бакалавр на 

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

Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

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

[100;200] 

1.  Власенко Петро Анатолійович 112 

2.  Кривун Василь Романович 101 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурсні пропозиції: Середня освіта (Географія) – бакалавр на основі повної загальної 

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

Спеціальність: 014.07 Середня освіта (Географія) 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

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

[100;200] 

1. Земський Андрій Олексійович 125 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ  

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

1 курс (заочна, бюджет та/або комерція). 

Спеціальність: 061 Журналістика 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

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

[120;200] 

1. Жос Дмитро Валерійрвич 140 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇТА ПРАВА 

Конкурсні пропозиції: Середня освіта (Історія) – бакалавр на основі повної загальної 

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

Спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія) 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

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

[100;200] 

2. Євдокимов Олег Леонідович не з’явився 

1. Компанієць Сергій Сергійович 125 

Оскільки Євдокимов Олег Леонідович не з’явилися на вступний іспит з української мови 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. 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Конкурсна пропозиція: Хореографія – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 

1 курс (заочна, виключно комерція) 
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Спеціальність: 024 Хореографія 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

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

[120;200] 

1. Волков Павло Андрійович 120 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Конкурсні пропозиції: Середня освіта (Фізична культура) – бакалавр на основі повної 

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

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

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

[100;200] 

1.  Гушан Іван Георгійович 100 

2.  Демура Антон Сергійович 104 

3.  Єрофєєв Сергій Юрійович 129 

4.  Казаку Віталій Павлович 103 

5.  Кінша Олександр Геннадійович 103 

6.  Колесніченко Олексій Володимирович 133 

7.  Коржик Максим Михайлович 138 

8.  Криволап Андрій Миколайович 106 

9.  Крючков Артем Геннадійович 100 

10.  Куроп’ятник Ігор Ігорович 157 

11.  Куроп’ятник Максим Ігорович 137 

12.  Приходько Анатолій Володимирович 121 

13.  Тарасенко Дар’я Юріївна 159 

ІІІ. Ухвалили:  

3.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

3.2. Затвердити результати вступних іспитів з української мови та літератури від 

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

заочної форми здобуття ступня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних 

пропозицій 2019 року за вищезазначеною пропозицією відповідального серктаря приймальної 

комісії. 

3.3. Не допускати Євдокимова Олега Леонідовича до наступних вступних 

випробуваннях та до участі у конкурсному відборі за спеціальністю 014.03 Середня освіта 

(Історія) в межах конкурних пропозицій: Середня освіта (Історія) – бакалавр на основі 

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

 

 

Голова приймальної комісії, ректор О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії Н. В. Подопригора 

 


