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Протокол № 11 (ІІ) 

засідання приймальної комісії 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 
 

від 06 липня 2021 року (16:00 год.)                                              м. Кропивницький 

Присутні  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени 

комісії: 

 

   

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження результатів творчого конкурсу з образотворчого мистецтва (ІІ потік, 

05 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  відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. 

2. Про затвердження результатів вступних іспитів з української мови та літератури та 

української мови, що складали особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти 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. 

І Слухали: Про затвердження результатів творчого конкурсу з образотворчого мистецтва 

(ІІ потік, 05 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  відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. 

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

результати творчого конкурсу з образотворчого мистецтва (ІІ потік, 05 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  відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. 

 

 

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., Черньонков Я.О., 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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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.  Непотрібна Аріна Юріївна 195 

2.  Плахотня Вікторія Олександрівна 192 

 

І. Ухвалили:  

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

1.2. Затвердити результати творчого конкурсу з образотворчого мистецтва (ІІ потік, 05 

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  відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року за наданою вище 

інформацією відповідального секретаря приймальної комісії. 

ІІ. Слухали: Про затвердження результатів вступних іспитів з української мови та 

літератури/української мови, що складали особи, які вступають для здобуття ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 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. 

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

про результати вступних іспитів з української мови та літератури/української мови, що 

складали особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти на основі вступних іспитів: 

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 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Результати вступного іспиту [100-200] 

1.  Шамборський Михайло Михайлович 143 

2.  Волков Віктор Васильович 140 

3.  Калюжний Олексій Володимирович 153 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

035041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська  

Конкурсний предмет: Українська мова та література 
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№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника 
Результати вступного 

іспиту [100-200] 

1. Смілянець Анастасія Юріївна 144 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ  

Конкурсні пропозиції: Дошкільна освіта – бакалавр на основі повної загальної середньої 

освіти, 1 курс (бюджет та/або комерція). 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника 
Результати вступного 

іспиту [100-200] 

1. Чорновол Аліна Миколаївна 142 

 

Конкурсні пропозиції: Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка та логопедія) – бакалавр 

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

Спеціальність: 016.02 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка та логопедія) 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника 
Результати вступного 

іспиту [100-200] 

1. Дарієва Анастасія Олегівна 156 

 

Конкурсні пропозиції: Соціальна робота – бакалавр на основі повної загальної середньої 

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

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника 
Результати вступного 

іспиту [100-200] 

1. Гриненко Максим Романович 151 

2. Жицький Дмитро Миколайович Не з'явився  

3. Даниленко Віктор Михайлович 160 

4. Скоренцов Євгеній Анатолійович 145 

Конкурсні пропозиції: Початкова освіта  та Організація виховної роботи - бакалавр на 

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

Спеціальність: 013 Початкова освіта 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника 
Результати вступного 

іспиту [100-200] 

1. Полякова Олена Володимирівна 151 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Фізична культура) – бакалавр на основі повної 

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

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
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Конкурсний предмет: Українська мова  

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника 
Результати вступного 

іспиту [100-200] 

1.  Босько Олександр Сергійович 146 

2.  Гречин Іван Анатолійович 175 

3.  Запісочний Олег Анатолійович 140 

4.  Ліподат Сергій Петрович 143 

5.  Мастінін Сергій Олександрович 145 

6.  Метелиця Ігор Юрійович 139 

7.  Шевченко Ігор Олексійович 148 

 

ІІІ. Ухвалили:  

2.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

2.2. Затвердити результати вступного випробування з української мови та 

літератури/української мови за наданою вище інформацією відповідального секретаря 

приймальної комісії. 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії, в.о. ректора Є.Ю. Соболь 

Відповідальний секретар приймальної комісії В.В. Вдовенко 

 

 

 

 

 

 

 


