
Протокол № 27 (ІІ) 
засідання приймальної комісії  

Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка

27 липня 2021 року (16.00)                м. Кропивницький

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., Черньонков Я.О., Л. 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., Калашник О.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Результати додаткових  вступних  іспитів  від  27 липня  2021  року для  участі  в
конкурсному  відборі  на  здобуття  ступеня  магістра  осіб,  які  подали  заяви  на
конкурсні  пропозиції  денної  форми  навчання  на  спеціальність  014.12  Середня
освіта (Образотворче мистецтво). 

ХІД ЗАСІДАННЯ

2. СЛУХАЛИ: Результати додаткових вступних іспитів від 27 липня 2021 року для
участі в конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра осіб, які подали заяви на
конкурсні  пропозиції  денної  форми  навчання  на  спеціальність  014.12  Середня
освіта (Образотворче мистецтво). 

ВИСТУПИЛИ: Заступник  відповідального  секретаря  приймальної  комісії
Т. А. Нестеренко повідомила,  що  оскільки  Безугла  Марина  Валеріївна  не  з’явилася  на
додаткове вступне випробування у формі творчого конкурсу з вибраних питань педагогіки,
психології  та  методики  викладання  образотворчого  мистецтва  від  27.07.2020  року,  то
відповідно до П. 10 параграфа 4 Правил прийому до ЦДПУ ім. В. Винниченка, вона не
допускається до участі в наступних конкурсних випробуваннях.  

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Узяти інформацію взяти до відома. 



1.2. Не допускати до участі в конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра за
спеціальністю  014.12  Середня  освіта  (Образотворче  мистецтво)  в  ЦДПУ
ім. В. Винниченкам у 2021 році Безуглу Марину Валеріївну.

Голова приймальної комісії                                                                  Є. Ю. Соболь

Заст. відповідального секретаря 
приймальної комісії                                                                               Т. А. Нестеренко 

 


