
 5 

  Протокол № 7-а 
засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету  
імені Володимира Винниченка 

 

 

від 28 травня 2021 року (16:00)      м. Кропивницький 
Присутні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени 

комісії: 

 
 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про затвердження результатів творчих заліків від 28 травня 2021 року осіб для 

вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка у 2021 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти. 
 

 

ХІД ЗАСІДАННЯ 
 

І. СЛУХАЛИ: про затвердження результатів творчих заліків від 28 травня 2021 року 

осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти. 

 

І. ВИСТУПИЛИ: заст. відповідального секретаря приймальної комісії 

Т. А. Нестеренко з інформацією про затвердження результатів творчих заліків від 28 травня 

2021 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти. 

Соболь Є.Ю. – 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 

 

Білоус О. М., Білих О.П., Рацул А. Б., 

Ріжняк Р. Я., Фурсикова Т.В.,  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., Стрілець-Бабенко О.В., 

Сокоренко О.С., Штанько А.Б., Арсірій О.В 
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Т. А. Нестеренко поінформувала членів приймальної комісії про підсумки роботи 

предметних комісій для проведення творчих заліків з фізичної культури від 28 травня 

2021 року, осіб, які за рішення приймальної комісії від 28.05.2021, протокол № 6, були 

допущені до складання творчих заліків з конкурсних предметів за спеціальностями: 
 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
014.11 Середня освіта (Фізична культура)  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові 

вступника 

Кількість 

балів  
[0; 1] 

Результати творчого заліку з 

фізичної культури 

1.  Чаплигіна Анастасія Олександрівна  1 «склав» 

2.  Семенюк Вероніка Юріївна 1 «склав» 

3.  Шевченко Ігор Олексійович  1 «склав» 

4.  Ільченко Євгеній Валентинович  1 «склав» 

 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
014.12 Образотворче мистецтво 

Конкурсний предмет: творчий залік з образотворчого мистецтва 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові 

вступника 

Кількість 

балів  
[0; 1] 

Результати творчого заліку з 

образотворчого мистецтва  

1. Нетребенко Анна Сергіївна  1 «склав» 

 

І. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Узяти інформацію відповідального секретаря приймальної комісії до відома. 

1.2. Затвердити результати складання творчих заліків від 28 травня 2021 року у поданій 

пропозиції. 

 

 

 

Голова приймальної комісії Є. Ю. Соболь 
 

 

Заступник відповідального секретаря  
приймальної комісії Т. А. Нестеренко 


