
Протокол № 26 (ІІ) 

засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

від 26 липня 2021 року(16.00)            м. Кропивницький 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати вступних випробувань осіб пільгових категорій, які вступають на 1, 2 та 3 курси денної форми здобуття ступня 

бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю відповідно 

до конкурсних пропозицій 2021 року. 

І Слухали: Про результати вступних випробувань осіб пільгових категорій, які вступають на 1, 2 та 3 курси денної форми здобуття 

ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю відповідно 

до конкурсних пропозицій 2021 року. 

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

осіб пільгових категорій, які вступають на 1, 2 та 3 курси денної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2021 

року: 

 

 

Присутні:  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 

 

Члени 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. 

 



ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Трудове навчання та технології) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна, 

бюджет та/або комерція) 

Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Частка ліцензованого обсягу – 13, кількість державних місць – 1 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова  Математика  
Технологічна 

підготовка  
Загальна 

кількість балів, 

0,001 
Кількість балів 

[100; 200] 

Кількість балів 

[100; 200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1.  Гайнанов Олег Олегович +УБД 127 28.07.2021 30.07.2021  

2.  Савченко Констянтин 

Вікторович 

+УБД 126 28.07.2021 30.07.2021  

3.  Тітаренко Ярослав Олегович +УБД 130 28.07.2021 30.07.2021  

 

Конкурсна пропозиція: Професійна освіта (Цифрові технології) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна, вилючно 

комерція) 
Спеціальність: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) 

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології) 

Частка ліцензованого обсягу – 10, кількість державних місць –  10 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова  Математика  
Комп’ютерна  

підготовка 
Загальна 

кількість балів, 

0,001 
Кількість балів 

[100; 200] 

Кількість балів 

[100; 200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1 Лутаєнко Владислав Сергійович +УБД 125 28.07.2021 30.07.2021  

 

 

 

 

 



МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурсна пропозиція: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 

курс (денна, виключно комерція) 

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Освітньо-професійна програма: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація и) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 10 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література 
Другий предмет  

Фахове вступне 

випробування з 

Образотворчого 

мистецтва (Живопис) 

Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів 

[100; 200] 

Кількість балів 

[100; 200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1. Котляренко Олександра 

Ігорівна 

- 138 28.07.2021 30.07.2021  

 

І Ухвалили: 

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

1.2. Затвердити результати складання вступних випробувань осіб пільгових категорій, які вступають на 1, 2 та 3 курси 

денної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра 

за іншою спеціальністю та подали заяви на конкурсні пропозиції денної форми здобуття вищої освіти за вище зазначеними 

пропозиціями. 

1.3. Допустити вказаних осіб до складання другого вступного випробування 28 липня. 

 

Голова приймальної комісії, ректор Є.Ю. Соболь 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії В В. Вдовенко 


