
 1 

Протокол № 26  

засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

від 21 серпня 2020 року (09:45 год.) м. Кропивницький 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про допуск до складання вступних іспитів, осіб, які вступають на 1 курс денної та 

заочної форм навчання здобуття ступня бакалавра на основі ОКР молодший 

спеціаліст за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

2. Про допуск до складання творчих конкурсів та заліків із фізичної культури, 

музичного та образотворчого мистецтва (21-22 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. 

 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

І. Слухали: Про допуск до складання вступних іспитів осіб, які вступають на 1 курс 

денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст за 

спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

І. Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з інформацією 

про допуск до складання вступних іспитів осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної 

форм здобуття ступня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст за спеціальностями 

відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

Відповідальний секретар повідомила, що реєстрація вступників для участі у вступних 

іспитах на місця державного замовлення, передбачених розділом V цих Правил прийому для 

осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст 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, розпочалася 13 серпня та закінчується 

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. 

 



 2 

о 18:00 22 серпня. Станом на 9:45 годину 21липня 2020 року на вступні іспити подали заяви 

та зареєсторовано таких осіб: 

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: Українська мова та література 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Дата проведення іспиту 

1.  Ільїн Дмитро Олексійович 21.08.2020 

2.  Тисленко Юрій Павлович 21.08.2020 

3.  Чередніченко Ігор Анатолійович 21.08.2020 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ  

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

1 курс (заочна, комерція). 

Спеціальність: 053 Психологія 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Дата проведення іспиту 

1. Мащак Данило Васильович 21.08.2020 

 

І. Ухвалили:  

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

1.2. Допустити до складання вступних іспитів осіб з повною загальною середньою 

освітою, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступня бакалавра на основі ОКР 

молодший спеціаліст за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року за 

вищезазначеною пропозицією відповідального серктаря приймальної комісії. 

 

ІІ. Слухали: Про допуск до складання творчих конкурсів із фізичної культури, 

хореографічного та образотворчого мистецтва (21-22 серпня 2020 року) осіб з повною 

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

комерція) здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відповідно 

до конкурсних пропозицій 2020 року. 

.ІІ. Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з 

інформацією про допуск до складання творчих конкурсів із фізичної культури, 

хореографічного та образотворчого мистецтва (21-22 серпня 2020 року) осіб з повною 

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

комерція) здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відповідно 

до конкурсних пропозицій 2020 року. Станом на 9 годину 30 хвилин 21.08.2020 на творчі 

конкурси з конкурсних предметів за спеціальностями зареєстровані: 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

017 Фізична культура і спорт 

Конкурсний предмет: творчий конкурс із фізичної культури 

№ Прізвище, ім’я, по батькові вступника 
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1.  Махоніна Андріана Вікторівна  

2.  Коляда Сергій Олегович  

3.  Федченко Владислав Андрійович 

4.  Ларіонов Денис Олександрович 

5.  Брагарь Олександр Володимирович 

6.  Босько Антон Ігорович 

7.  Цьома Анна Миколаївна  

8.  Кириченко Анна Олександрівна 

9.  Шевцова Вікторія Володимирівна 

10.  Баковський Денис Леонідович 

11.  Троянська Анна Миколаївна 

12.  Капінус Данило Михайлович 

13.  Запекла Олександра Юріївна 

14.  Позняков Олександр Анатолійович 

15.  Цуканов Дмитро Валентинович 

16.  Васильков Михайло Олексійович 

17.  Красовський Сергій Романович 

18.  Донцова Єлизавета Миколаївна 

19.  Волік Тетяна Олександрівна 

20.  Косташ Олександр Сергійович 

21.  Матвеєв Артем Олегович 

22.  П’ясецький Герман Романович 

 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Конкурсний предмет: творчий конкурс із образотворчого мистецтва 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Дата проведення іспиту 

1. Фаградова Раїса Феліксівна 22.08.2020 

2. Кривоконєва Аліна Олександрівна 22.08.2020 

3. Діденко Діана Сергіївна 22.08.2020 

 

024 Хореографія 

Конкурсний предмет: творчий конкурс із хореографії 
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ІІ. Ухвалили:  

2.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

2.2. Допустити до складання творчих конкурсів 21-22 серпня 2020 року з конкурсних 

предметів за спеціальностями осіб, які виконали вимоги реєстрації на творчий конкурс. 

 

ІІІ. Слухали: Про допуск до складання творчих заліків із фізичної культури, музичного та 

образотворчого мистецтва (22 серпня 2020 року) осіб з повною загальною середньою 

освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм (виключно комерція) здобуття 

ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відповідно до конкурсних 

пропозицій 2020 року. 

ІІІ. Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з 

інформацією про допуск до складання творчих заліків із фізичної культури, музичного та 

образотворчого мистецтва (22 серпня 2020 року) осіб з повною загальною середньою 

освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм (виключно комерція) здобуття 

ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відповідно до конкурсних 

пропозицій 2020 року. Станом на 9 годину 30 хвилин 21.08.2020 на заліки з конкурсних 

предметів за спеціальностями зареєстровані: 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Конкурсний предмет: творчий залік з фізичної культури 

1. Коляда Сергій Олегович 

2. Пинзарь Альона Миколаївна 

3. Федченко Владислав Андрійович 

4. Кириченко Анна Олександрівна 

5. Товстоган Станіслав Юрійович 

6. Васильков Михайло Олексійович 

7. Позняков Олександр Анатолійович 

8. Цуканов Дмитро Валентинович 

9. Дзюбяк Андрій Юрійович 

10. Ковальова Марія Ігорівна 

11. Ужвенко Євген Олександрович 

12. Махоніна Адріана Вікторівна 

13. Брагарь Олександр Володимирович 

14. Литус Євгеній Геннадійович 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Конкурсний предмет: творчий залік з музичного мистецтва 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Дата проведення іспиту 

1. Герасименко Ростислав Миколайович 21.08.-22.08.2020  

2. Супруненко Діана Володимирівна 21.08.-22.08.2020  

3. Діжкова Світлана Ігорівна 21.08.-22.08.2020  

4. Поповкіна Вікторія Олександрівна 21.08.-22.08.2020  

5. Воробйова Яна Миколаївна 21.08.-22.08.2020  

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Дата проведення іспиту 

1. Пугачов Владислав Едуардович 22.08.2020 



 5 

 

 

 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

Конкурсний предмет: творчий залік з образотворчого мистецтва 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Дата проведення іспиту 

1. Дьячкова Катерина Геннадіївна 22.08.2020 

2. Павлик Аміна Миколаївна 22.08.2020 

3.   

 

ІІІ. Ухвалили:  

3.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

3.2. Допустити до складання творчих заліків 22 серпня 2020 року з конкурсних 

предметів за спеціальностями осіб, які виконали вимоги реєстрації на творчий залік. 

 

 

Голова приймальної комісії, ректор О. А. Семенюк 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії В.В. Вдовенко 

 

2. Кравченко Дар’я Анатоліївна 22.08.2020 

3.   


