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  Протокол № 1 

засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка 

 

від 26 лютого 2021року (11:00)      м. Кропивницький 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Допуск до складання творчих заліків від 26 лютого 2021 року осіб для вступу на 

навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка в 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти. 

 

І. Слухали: про допуск до складання творчих заліків 26 лютого 2021 року осіб для 

вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка в 2019 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти. 

І. Виступила: відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з 

інформацією про допуск до складання творчих заліків осіб для вступу на навчання до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка в 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти. Відповідальний секретар повідомила, що відповідно до пункту 3 

розділу VIІ Правил прийому на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка в 2021 році, 

затвердженого Вченою радою університету від 28.12.2020 р. (протокол № 6), для 

конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на 

перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) 

зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з 

трьох конкурсних предметів і творчих заліків на спеціальності 014.11 Середня освіта 

(Фізична культура), 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво), для здобуття ступеня бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) 

конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти. 

Для організації та проведення творчих заліків створено предметно-методичні комісії  та 
затверджено програми творчих заліків (наказ ЦДПУ ім. В.Винниченка від 29.12.2020 № 

164/1-ун " Про затвердження персонального складу предметних екзаменаційних комісій, про 

затвердження програми творчих заліків"). 

Присутні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени 

комісії: 

Семенюк О.А. – 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 

 

 

http://www.cuspu.edu.ua/ua/bakalavr/448-vstup-na-osnovi-povnoi-zahalnoi-serednoi-osvity/spetsialnosti/fakultet-fizychnoho-vykhovannia/5796-01411-serednia-osvita-fizychna-kultura
http://www.cuspu.edu.ua/ua/bakalavr/448-vstup-na-osnovi-povnoi-zahalnoi-serednoi-osvity/spetsialnosti/fakultet-fizychnoho-vykhovannia/5796-01411-serednia-osvita-fizychna-kultura
http://www.cuspu.edu.ua/ua/bakalavr/449-vstup-na-osnovi-povnoi-zahalnoi-serednoi-osvity/spetsialnosti/mystetskyi-fakultet/5800-01412-serednia-osvita-obrazotvorche-mystetstvo
http://www.cuspu.edu.ua/ua/bakalavr/449-vstup-na-osnovi-povnoi-zahalnoi-serednoi-osvity/spetsialnosti/mystetskyi-fakultet/5799-01413-serednia-osvita-muzychne-mystetstvo
http://www.cuspu.edu.ua/ua/bakalavr/449-vstup-na-osnovi-povnoi-zahalnoi-serednoi-osvity/spetsialnosti/mystetskyi-fakultet/5799-01413-serednia-osvita-muzychne-mystetstvo
http://www.cuspu.edu.ua/images/abiturientu-2018/documents/01-30/179-%D1%83%D0%BD.pdf
http://www.cuspu.edu.ua/images/abiturientu-2018/documents/01-30/179-%D1%83%D0%BD.pdf
http://www.cuspu.edu.ua/images/abiturientu-2018/documents/01-30/179-%D1%83%D0%BD.pdf
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Згідно Регламенту проведення творчих заліків та творчих конкурсів (додаток 1.8  

Правил прийому): 

Строки проведення творчих заліків – з 01 лютого до 22 липня включно. 

Реєстрація на творчі заліки здійснюється дистанційно та очно: 

дистанційно – на сторінці реєстрації учасників творчих заліків веб-сайту 

ЦДПУ ім. В. Винниченка не пізніше ніж за 1 день до початку проведення заліку, 

очно – уповноваженою особою Приймальної комісії не раніше ніж за 1 астрономічну 

годину і не пізніше ніж за 15 хвилин до початку проведення заліку. 

Учасники творчого заліку, які подали заяви дистанційно, крім того, зобов’язані 

підписати власну заяву в день проведення заліку. 

Уповноважена особа Приймальної комісії реєструє заяву учасника творчого заліку в 

журналі реєстрації заяв у день прийняття заяви. 

Творчі заліки проводяться за розкладом, затвердженим головою Приймальної комісії. 

Перші творчі заліки заплановано на 26.02.2021 р. Станом на 10-годину 45 хвилин 

26.02.2021 на заліки з конкурсних предметів за спеціальностями зареєстровані: 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Конкурсний предмет: творчий заліз з фізичної культури 

1. Куроп’ятник Данило Сергійович  

2. Сізова Ангеліна Данилівна  

3. Коваленко Валерія Ігорівна  

4. Копійка Роман Ігорович  

5. Незамай Олександр Сергійович 

6. Ноговіцина Аліна Андріївна  

7. Кучеренко Дар'я Миколаївна  

8. Жовтенко Кирило Юрійович  

І. Ухвалили:  

1.1. Взяти інформацію відповідального секретаря приймальної комісії до відома. 

1.2. Допустити до складання творчих заліків 26 лютого 2021 року з конкурсних предметів за 

спеціальностями осіб, які виконали вимоги реєстрації на творчий залік: 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Конкурсний предмет: творчий заліз з фізичної культури 

1. Куроп’ятник Данило Сергійович  

2. Сізова Ангеліна Данилівна 

3. Коваленко Валерія Ігорівна  

4. Копійка Роман Ігорович  

https://www.cuspu.edu.ua/images/abiturientu-2021/pravila_dodatki/dod1.8.pdf
https://goo.gl/forms/V7UgH9hN2mihDKV22
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5. Незамай Олександр Сергійович  

6. Ноговіцина Аліна Андріївна  

7. Кучеренко Дар'я Миколаївна  

8. Жовтенко Кирило Юрійович  

 

 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії О.А. Семенюк 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії В.В. Вдовенко 


