
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

29 грудня 2020 року  м. Кропивницький № 164/1-ун

Про затвердження персонального складу
предметних екзаменаційних комісій,
про затвердження програми
творчих заліків

1. Затвердити:
1.1. програми творчих заліків,які передбачають визначення достатності рівня

творчих та фізичних здібностей вступника для участі в конкурсному відборі при
вступі на навчання для освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної
середньої освіти за спеціальностями, на які Правилами прийому на навчання до
ЦДПУ  ім.  В.Винниченка  в  2021  році  встановлено  проведення  вступних
випробувань  у  формі  творчих  заліків  відповідно  до  пункту  1.8  розділу  І
Положення  про  предметні  екзаменаційні  комісії  та  комісії  для  проведення
співбесід Центральноукраїнського державного  педагогічного університету імені
Володимира  Винниченка,  затвердженого  згідно  рішення  Вченої  ради
університету  (протокол  № 6  від  28.12.2020 р.)  та  введено  в  дію  наказом
в.о. ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 28.12.2020 р. № 163-ун:

ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ ЗАЛІКІВ
№
З/П

Конкурсний
предмет

Спеціальності Голова  предметної  екзаменаційної
комісії  для  проведення  творчих
заліків

1. Творчий залік з фізичної
культури

014.11.Середня освіта
(фізична культура)

Шевченко  Ольга  Володимирівна,
завідувач  кафедри  теорії  і  методики
фізичного виховання

2. Творчий  залік  з
образотворчого
мистецтва

014.12.Середня  освіта
(образотворче мистецтво)

Гарбузенко  Лариса  Володимирівна,
доцент  кафедри  образотворчого
мистецтва та дизайну

3. Творчий  залік  з
музичного мистецтва

014.13  Середня  освіта
(музичне мистецтво)

Черкасов  Володимир  Федорович,
завідувач кафедри музичного мистецтва
та методики музичного виховання



2. Затвердити:
2.1. персональний склад предметних екзаменаційних комісій для проведення

творчих  заліків  відповідно  до  пункту  1.8.  Положення  про  предметні
екзаменаційні  комісії  та  комісії  для  проведення  співбесід
Центральноукраїнського  державного  педагогічного  університету  імені
Володимира  Винниченка,  затвердженого  згідно  рішення  Вченої  ради
університету (протокол № 6 від 28.12.2020 р.) та введено в дію наказом ректора
ЦДПУ  ім.  В. Винниченка  від  28.12.2020  р.  № 163-ун,  з  урахуванням  вимог
пункту 1 розділу VII Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені Володимира  Винниченка в 2021
році.

ПРЕДМЕТНІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КОМІСІЇ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ ЗАЛІКІВ:

з фізичної культури:

1. Шевченко Ольга Володимирівна завідувач  кафедри  теорії  і  методики
фізичного виховання, голова комісії

2. Стасенко Олексій Анатолійович доцент  кафедри  теорії  і  методики
фізичного виховання, член комісії

3. Радіонова Олена Леонідівна викладач, член комісії

з творчого заліку з музичного мистецтва:

1. Черкасов Володимир Федорович завідувач  кафедри  музичного
мистецтва  та  методики  музичного
виховання, голова комісії

2. Стратан-Артишкова Тетяна 
Борисівна

професор  кафедри  музичного
мистецтва  та  методики  музичного
виховання, член комісії

3. Гайдай Лариса Володимирівна старший викладач кафедри музичного
мистецтва  та  методики  музичного
виховання, член комісії

4. Стукаленко Зоя Михайлівна старший викладач кафедри музичного
мистецтва  та  методики  музичного
виховання, член комісії

з творчого заліку з образотворчого мистецтва:

1. Гарбузенко Лариса Володимирівна доцент  кафедри  образотворчого
мистецтва та дизайну, голова комісії

2. Кулініч Лариса Олександрівна старший  викладач  кафедри
образотворчого  мистецтва  та  дизайну,



член комісії
3. Малежик Юлія Миколаївна доцент  кафедри  образотворчого

мистецтва та дизайну, член комісії
4. Петренко Анна Анатоліївна викладач  кафедри  образотворчого

мистецтва та дизайну, член комісії

Підстава:  доповідна  записка  відповідального  секретаря  приймальної  комісії
Вдовенко В.В.

В.о. ректора Олег СЕМЕНЮК


	з фізичної культури:
	з творчого заліку з музичного мистецтва:
	з творчого заліку з образотворчого мистецтва:

