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Протокол № 10 (ІІ)  

засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

від 02  липня 2021 року (16.00)     м. Кропивницький 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження результатів творчих конкурсів з хореографії, образотворчого 

мистецтва та фізичного виховання (І потік, 01 та 02 липня 2021 року) осіб з повною 

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

за спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,  

024 Хореографія та 017 Фізична культура і спорт відповідно до конкурсних пропозицій 

2021 року. 

2. Про затвердження результатів творчих заліків з 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 (Образотворче 

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

пропозицій 2021 року. 

 

І Слухали: Про затвердження результатів творчих конкурсів з хореографії, образотворчого 

мистецтва та фізичного виховання (І потік, 01 та 02 липня 2021 року) осіб з повною 

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

спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,  024 

Хореографія та 017 Фізична культура і спорт відповідно до конкурсних пропозицій 2021 

року. 

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

результати творчих конкурсів з хореографії, образотворчого мистецтва та фізичного 

виховання (І потік, 01 та 02 липня 2021 року) осіб з повною загальною середньою освітою, 

які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 023 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,  024 Хореографія та 017 

Фізична культура і спорт відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. 

Присутні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени 

комісії: 

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., 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., Калашник О.О. 
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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 

Конкурсний предмет: творчий конкурс з фізичної культури 

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

конкурсу 

1.  Борщ Олександра Віталіївна 111 

2.  1. Водолажський Денис Володимирович 114 

3.  Кіцану Ігор Андрійович 189 

4.  Корєнєв Іван Сергійович 113 

5.  Костенко Олександр Володимирович 112 

6.  Муленков Андрій Юрійович 110 

7.  Пурцакін Єгор Ігорович 171 

8.  Шевченко Єва Владиславівна 137 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурсні пропозиції: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – 

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

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – бакалавр на основі повної 

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

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Конкурсний предмет: творчий конкурс з образотворчого мистецтва 

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

конкурсу 

1.  Біляченко Єлизавета Олегівна 184 

2.  Димченко Тетяна Радомирівна 192 

3.  Дяченко Олександра Олександрівна 187 

4.  Ковальчук Стефанія Владиславівна 185 

5.  Кравченко Карина Олександрівна 190 

6.  Кудренко Валерія Олександрівна 183 

7.  Нечепурна Анна Віталіївна 198 

8.  Панченко Аліна Геннадіївна 187 

9.  Тимошенко Софія Василівна 198 

10.  Тоцька Надія Вікторівна 192 

11.  Цвігун Людмила Олександрівна 195 

12.  Цибульська Дарія Романівна 193 

13.  Шлапак Ольга Русланівна 198 
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Конкурсні пропозиції: Хореграфія – бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, 

1 курс (денна, бюджет та/або комерція); Хореграфія – бакалавр на основі повної загальної 

середньої освіти, 1 курс (заочна, бюджет та/або комерція) 

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 
Результат творчого 

конкурсу 

1.  Іванова Валерія Валеріївна 189 

2.  Киндиченко Діана Евгеніївна 185 

3.  Кужеленко Єгор Ігоревич 180 

4.  Сакалош Анна Миколаївна 191 

5.  Фрейдіс Роман Васильович 180 

6.  Цуркан Станіслав Валерійович 185 

 

І. Ухвалили:  

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

1.2. Затвердити результати творчих конкурсів з хореографії, образотворчого 

мистецтва та фізичного виховання (І потік, 01 та 02 липня 2021 року) осіб з повною 

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

спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,  

024 Хореографія та 017 Фізична культура і спорт відповідно до конкурсних пропозицій 

2021 року за наданою вище інформацією відповідального секретаря приймальної комісії. 

ІІ Слухали: Про затвердження результатів творчих заліків з 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 (Образотворче 

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

пропозицій 2021 року.  

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

про результати творчих заліків з 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 (Образотворче мистецтво) та 014.11 Середня 

освіта (Фізична культура) відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.  

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Конкурсний предмет: творчий залік з фізичної культури 

 Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
Кількість балів [0; 1] 

Результати 

творчого заліку з 

фізичної культури 

1.  Коваленко Дмитро Володимирович 1 склав 
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2.  Луценко Анастасія Олександрівна 1 склав 

3.  Момот Лідія Віталіївна  1 склав 

4.  Потапчук Роман Сергійович 1 склав 

5.  Сушко Євген Олександрович 1 склав 

6.  Шевченко Єва Владиславівна 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 з 

образотворчого 

мистецтва 

1.  Димченко Тетяна Радомирівна 1 склав 

2.  Дяченко Олександра Олександрівна 1 склав 

3.  Ковальчук Стефанія Владиславівна 1 склав 

4.  Кравченко Карина Олександрівна 1 склав 

5.  Цвігун Людмила Олександрівна 1 склав 

ІІ. Ухвалили:  

5.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

5.2. Затвердити результати творчих заліків з 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 (Образотворче 

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

пропозицій 2021 року за наданою вище інформацією відповідального секретаря 

приймальної комісії. 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії Є.Ю. Соболь 

Відповідальний секретар приймальної комісії В.В. Вдовенко 

 

 

 

 

 


