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Протокол № 19 (ІІ) 

засідання приймальної комісії 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 
 

12 серпня 2020 року (16.00)     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. Затвердження результатів додаткових вступних іспитів осіб, які здобули ступінь 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю для 

участі у конкурсному відборі на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії та подали заяви на конкурсні пропозиції денної форми навчання за 

спеціальностями 011Освітні, педагогічні науки, 113 Прикладна математика, 014 

Середня освіта (Фізика). 

2. Затвердження результатів творчих конкурсів із хореографії та фізичного виховання 

(ІІІ потік, 11 та 12 серпня 2020 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які 

вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями: 024 

Хореографія та 017 Фізична культура і спорт відповідно до конкурсних пропозицій 

2020 року. 

3. Затвердження результатів творчих заліків з музичного мистецтва, образотворчого 

мистецтва та фізичного виховання осіб з повною загальною середньою освітою, які 

вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 014.12 

Середня освіта (Музичне мистецтво), 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

та 014.11 Середня освіта (Фізична культура) відповідно до конкурсних пропозицій 2020 

року. 

 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

1. СЛУХАЛИ: затвердження результатів додаткових вступних іспитів осіб, які 

здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою 

спеціальністю для участі у конкурсному відборі на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії та подали заяви на конкурсні пропозиції денної форми навчання за 

спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня 

освіта (Фізика). 
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1. ВИСТУПИЛИ: секретар єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури та 

докторантури О. М. Гурова з інформацією про затвердження результатів додаткових 

вступних іспитів від 12 серпня 2020 року осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю для вступу на навчання до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка для здобуття освітнього ступеня доктора філософії. 

Секретар єдиної атестаційної комісії ознайомила з результатами додаткових іспитів 

Загальна педагогіка; Фізики та методики навчання фізики; Вибрані питання прикладної 

математики осіб, які за рішенням приймальної комісії (протокол № 17 від 10.08.2020), були 

допущені до складання конкурсних предметів за спеціальностями: 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ  

011 Освітні, педагогічні науки 

– на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістра/спеціаліста, 1 курс (денна) 

Освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки 

Частка ліцензованого обсягу – 5; кількість державних місць – 1 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

113 Прикладна математика  

– на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістра/спеціаліста, 1 курс (денна) 

Освітньо-наукова програма: Прикладна математика 

Частка ліцензованого обсягу – 7; кількість державних місць – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

014 Середня освіта (Фізика) 

– на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістра/спеціаліста, 1 курс (денна) 

Освітньо-наукова програма: Середня освіта (Фізика) 

Частка ліцензованого обсягу – 3; кількість державних місць – 0 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Конкурсний предмет: Загальна педагогіка  

Кількість балів [0; 1] Результат екзамену 

1. Богомолов Андрій Альбертович  1 «склав» 

2. Заєць Ростислав Геннадійович 1 «склав» 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Конкурсний предмет: Вибрані питання 

прикладної математики 

Кількість балів [0; 1] Результат екзамену 

1. Єлькін Валентин Ілліч  1 «склав» 

2. Скакун Дмитро Юрійович 1 «склав» 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Конкурсний предмет: Фізика. Методика 

навчання фізики  

Кількість балів [0; 1] Результат екзамену 

1. Крамаренко Наталія 

Миколаївна 

1 «склав» 
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1. Інформацію секретаря єдиної атестаційної комісії зі вступу до аспірантури та 

докторантури взяти до відома. 

2. Затвердити результати складання додаткових вступних іспитів зазначених вище осіб, 

які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою 

спеціальністю для участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії та подали заяви на конкурсні пропозиції денної форми навчання за 

спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня 

освіта (Фізика). 

 

2. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів творчих конкурсів з хореографії та 

фізичного виховання (ІІІ потік, 11 та 12 серпня 2020 року) осіб з повною загальною 

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

спеціальностями 024 Хореографія та 017 Фізична культура і спорт відповідно до 

конкурсних пропозицій 2020 року. 

ВИСТУПИЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії В. В. Вдовенко з 

інформацією про результати творчих конкурсів з хореографії та фізичного виховання 

(ІІІ потік, 11 та 12 серпня 2020 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які 

вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 024 Хореографія та 

017 Фізична культура і спорт відповідно до конкурсних пропозицій 2020 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 

№ Прізвище, ім’я, по батькові вступника Результати творчого конкурсу 

1.  Куріщенко Марія Юріївна 198 

2.  Кваша Сніжана Віталіївна 2 

3.  Згарбул Анастасія Василівна 100 

4.  Янчук Максим Євгенійович не з’явився 

5.  Ігнатенко Богдан Сергійович 103 

6.  Подфігурний Богдан Дмитрович 100 

7.  Попов Ілля Сергійович 197 

8.  Дильман Артур Валерійович 100 

9.  Оленич Максим Вадимович не з’явився 

10.  Літвак Максим Кирилович 27 

11.  Печериця Володимир Миколайович 102 

12.  Винник Володимир Олександрович 10 



 4

 

13.  Саєнко Сергій Дмитрович 101 

14.  Махиня Ростислав В’ячеславович 103 

15.  Гершанков Дмитро Сергійович 103 

16.  Ігнатенко Софія Юріївна 100 

17.  Мільніченко Едуард Олександрович 100 

18.  Шеліпов Микола Валерійович 3 

19.  Крутофалов Віктор Андрійович не з’явився 

20.  Радиш Руслана Романівна  100 

21.  Радченко Денис Віталійович 101 

22.  Шляховська Ольга Валентинівна 197 

23.  Диченко Владислав Олександрович не з’явився 

24.  Кірнаус Владислав Євгенійович не з’явився 

25.  Косяк Дар’я Павлівна 101 

26.  Іванов Сергій Сергійович не з’явився 

 

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 

Конкурсні пропозиції:  Хореографія – 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 
11.08.2020 

Кількість 

балів 
12.08.2020 

Всього 

1. 
Котенко Маргарита Миколаївна 75 82 157 

2. 
Голованова Олена Олександрівна 83 81 164 

3. 
Орленко Вадим Олегович 79 85 164 

4. Арнаполенко Катерина Ростиславівна 77 79 156 

5. Крохмаль Валерія Сергіївна 81 83 164 

 

УХВАЛИЛИ:  
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1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

2. Затвердити результати творчих конкурсів з хореографії та фізичного виховання (ІІІ 

потік, 11 та 12 серпня 2020 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають 

на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 024 Хореографія та 017 Фізична 

культура і спорт відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року за наданою вище 

інформацією відповідального секретаря приймальної комісії. 

 3. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів творчих заліків із фізичної культури, 

музичного та образотворчого мистецтва (12 серпня 2020 року) осіб з повною загальною 

середньою освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.  

 ВИСТУПИЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії В. В. Вдовенко з 

інформацією про результати творчих заліків із фізичної культури, музичного та 

образотворчого мистецтва (12 серпня 2020 року) осіб з повною загальною середньою освітою, 

які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.  

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура)  

та методика спортивно-масової роботи 

Конкурсний предмет: творчий залік із фізичної культури 

 Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
Кількість балів [0; 1] 

Результати творчого 

заліку  

1.  Літвак Максим Кирилович 1 склав 

2.  Дильман Артур Валерійович 1 склав 

3.  Згарбул Анастасія Василівна 1 склав 

4.  Винник Володимир Олександрович 1 склав 

5.  Печериця Володимир Миколайович 1 склав 

6.  Куріщенко Марія Юріївна 1 склав 

7.  Арнаполенко Катерина Ростиславівна 1 склав 

8.  Подфігурний Богдан Дмитрович 1 склав 

9.  Ледньова Дар’я Ігорівна 1 склав 

10.  Ткаченко Вадим Петрович 1 склав 

11.  Мільніченко Едуард Олександрович 1 склав 

12.  Ігнатенко Софія Юріївна 1 склав 

13.  Оленич Максим Вадимович 1 склав 

14.  Радченко Денис Віталійович 1 склав 

15.  Ковальов Антон Анатолійович 1 склав 

16.  Тилоха Роман Миколайович 1 склав 

17.  Дмитренко Даніела Сергіївна 1 склав 

18.  Чумак Олексій Олександрович 1 склав 
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19.  Тищук Жанна Віталіївна 1 склав 

20.  Косяк Дар’я Павлівна  1 склав 

 
МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

Конкурсний предмет: творчий залік з образотворчого мистецтва 

 Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
Кількість балів [0; 1] 

Результати творчого 

заліку  

1.  Рерюк Вероніка Олександрівна 1 склав  

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Конкурсний предмет: творчий залік із музичного мистецтва 

 Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
Кількість балів [0; 1] 

Результати творчого 

заліку  

1.  Бекешина Марія Андріївна 1 склав один 

2.  Болгаренко Діана Михайлівна 1 склав один 

3.  Богуненко Денис Олександрович 1 склав один 

 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

2. Затвердити результати творчих заліків з музичного мистецтва, образотворчого 

мистецтва та фізичного виховання осіб з повною загальною середньою освітою, які 

вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 014.12 

Середня освіта (Музичне виховання), 014.12 Середня освіта (Образотворче 

мистецтво)  та 014.11 Середня освіта (Фізична культура) відповідно до конкурсних 

пропозицій 2020 року за наданою вище інформацією відповідального секретаря 

приймальної комісії. 

 

Голова приймальної комісії, ректор О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії В.В. Вдовенко 

 


