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Протокол № 16 

засідання приймальної комісії 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 
 

від 07 серпня 2020 року       м. Кропивницький 

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; 

Вдовенко В.В. – відповідальний секретар  приймальної комісії; 

Нестеренко Т.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., Гаєвський 

М.В., Полудень С.Є., Петренко М.В. Самосьєв О.С., Самосьєва Ю.Й., 

Гурова О.М., Сокоренко О.С., Штанько А.Б., Арсірій О.В. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження результатів складання творчого конкурсу із хореографії та фізичної 

культури осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної 

та заочної форм здобуття ступня бакалавра відповідно до конкурсних пропозицій 2020 

року. 

2. Про затвердження результатів вступних іспитів з математики та географії, що складали 

особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти на основі вступних іспитів (згідно з розділом VІІІ «Спеціальні умови участі в 

конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» Правил прийому), відповідно до абзаца 

четвертого та чотрирнадцятого пункту 1 розділу V «Строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання» Правил прийому. 

 

ХІД ЗАСІДАННЯ 
І. Слухали: Про затвердження результатів складання творчого конкурсу із хореографії та 

фізичної культури осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс 

денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра відповідно до конкурсних пропозицій 

2020 року. 

І. Виступила: відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з інформацією про 

результати складання творчого конкурсу із хореографії та фізичної культури осіб з 

повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм 

здобуття ступня бакалавра відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 
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МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Спеціальність: 024 Хореографія 

Конкурсні пропозиції:  Хореграфія – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 1 

курс (денна, бюджет та/або комерція) 

Конкурсний предмет: творчий конкурс з хореографічного мистецтва 

№ Прізвище, ім’я, по батькові вступника 
Кількість 

балів 
06.08.2020 

Кількість 

балів 
07.08.2020 

Всього 

1. 
Гладка Катерина Володимирівна 99 95 194 

2. 
Калюжна Єлизавета Вячеславівна 80 83 163 

3. 
Черниш Валерія Денисівна 80 80 160 

4. Остапенко Наталія Михайлівна 90 85 175 

5. Пономаренко Вікторія Вікторівна 85 85 170 

6. Моторна Алла Миколаївна 75 80 155 

7. Старченко Марина Андріївна 99 99 198 

8. Синиця Катерина Дмитрівна 90 83 173 

 

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 (денна, заочна, бюджет та/або 

комерція) 

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 

Конкурсний предмет: творчий конкурс з фізичної культури 

№ Прізвище, ім’я, по батькові вступника 
Результат творчого 

конкурсу 

1. Крамаренко Аліна Павлівна 100 

2. Шаповалова Софія Тарасівна 130 

3. Губенко Яна Іванівна 102 

4. Коюда Костянтин Олександрович 100 

5. Кіяниця Владислав Олександрович 106 

6. Болгаров Данило Вікторович 100 

7. Громко Данило Андрійович 105 

8. Романішен Владислав Сергійович 100 

9. Грабенко Дмитро Володимирович 102 

10. Щуцький Андрій Дмитрович 200 

11. Мартинович Владислав Володимирович 100 

12. Попов Микола Миколайович 110 
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13. Матвєєв Олександр Станіславович 110 

14. Руснак Сергій Олександрович 104 

15. Нестеренко Анна Костянтинівна 200 

16. Ковтун Валерій Дмитрович 120 

І. Ухвалили:  

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

Допустити до складання творчих конкурсів осіб з повною загальною середньою 

освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра відповідно до конкурсних 

пропозицій 2020 року. 

ІІ. Слухали: Про затвердження результатів вступних іспитів з математики та географії, що 

складали особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти на основі вступних іспитів (згідно з розділом VІІІ «Спеціальні умови участі в 

конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» Правил прийому), відповідно до абзацу 

четвертого та чотрирнадцятого пункту 1 розділу V «Строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання» Правил прийому. 

ІІІ. Виступила: відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з інформацією 

про результати вступних іспитів з математики та географії, що складали особи, які 

вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на 

основі вступних іспитів: 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

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

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

Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Конкурсний предмет: математика 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Результати вступного іспиту [100-200] 

1.  Бондаренко Руслан Михайлович 130 

2.  Панков Владислав Васильович 130 

3.  Мішуста Валерій Вікторович 130 

4.  Цейко Володимир Володимирович 132 

5.  Кудряченко Олександр Миколайович 134 

 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурсні пропозиції: Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота – 

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

комерція). 

Спеціальність: 014.07 Середня освіта (Географія) 

Конкурсний предмет: Математика 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Результати вступного іспиту [100-200] 

1. Зіздок МиколаОлександрович 133 

Конкурсний предмет: Географія 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Результати вступного іспиту [100-200] 

1. Зіздок МиколаОлександрович 126 
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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ  

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

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

Спеціальність: 053 Психологія 

Конкурсний предмет: математика 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Результати вступного іспиту [100-200] 

1. Капатілов Вадим Вікторович 135 

Конкурсні пропозиції: Початкова освіта  та Психологія (практична психологія) - 

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

комерція). 

Спеціальність: 013 Початкова освіта 

Конкурсний предмет: математика 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Результати вступного іспиту [100-200] 

1. Гаран Світлана Станіславівна 146 

 

ІІ. Ухвалили:  

2.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

2.2. Затвердити результати вступного випробування з математики та географії за 

наданою вище інформацією відповідального секретаря приймальної комісії. 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії, ректор О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії В.В. Вдовенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


