
Протокол № 14 

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

від 01 липня 2019 року (10.30 год.)    м. Кропивницький 

Присутні: 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; 

Подопригора Н.В. – відповідальний секретар приймальної комісії; 

Вівсяна І.А.– заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

 

Члени комісії: Білоус О. М., Гулай О.В., Кричун Л. П., Рацул А. Б., Ріжняк Р. Я., 

Стратан-Артишкова. Т.Б., Турчак А.Л., Філоретова Л. М., Болілий 

В.О., Сільченко Ю.Ю., Ватульова А.Л., Полудень С.Є., Петренко М.В., 

Самосьєв О.С., Самосьєва Ю.Й., Штанько А.Б., Щорба Т.В., 

Лещенко О.А., Сокоренко О.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про допуск до складання творчих конкурсів з хореографії та образотворчого 

мистецтва (І потік, 01 та 02 липня 2019 року) осіб з повною загальною середньою 

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

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 

024 Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року. 

2. Про допуск до складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови осіб, які 

вступають на 1 курс для здобуття ступня магістра на основі ступеня магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), для участі в конкурсному відборі 

відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року. 

3. Про створення спеціальних умов та допуск до складання Єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови Дон Тетяни Анатоліївни, яка вступає на 1 курс для здобуття ступня 

магістра на основі ступеня бакалавра, для участі в конкурсному відборі за 

конкурсною пропозицією «Комп’ютерні науки – магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна)». 

І. Слухали: про допуск до складання творчих конкурсів з хореографії та 

образотворчого мистецтва (І потік, 01 та 02 липня 2019 року) осіб з повною загальною 

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

спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 

024 Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року. 

І. Виступила:відповідальний секретар приймальної комісії Подопригора Н.В. з 

інформацією про допуск до складання творчих конкурсів з хореографії та 

образотворчого мистецтва (І потік, 01 та 02 липня 2019 року) осіб з повною загальною 

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

спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 

024 Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року.  



Відповідальний секретар повідомила, що відповідно до абзаца шостого пункту 1 

розділу V «Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання» Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році (далі – Правила 

прийому), для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 10 

липня включно (для вступників на місця державного замовлення за графіком, 

погодженим з Міністерством освіти і науки України (лист ЦДПУ ім. В. Винниченка від 12 

березня 2019 року № 01-08/167). Відповідно до Регламенту проведення творчих заліків 

та творчих конкурсів (додаток 1.4. Правил прийому) станом на 10:00 годину 01 липня 

2019 року на творчі конкурси з хореографії та образотворчого мистецтва (І потік, 01 та 02 

липня 2019 року) подано заяв та зареєстровано таких осіб: 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Конкурсні пропозиції: Хореографія – бакалавр на основі повної загальної середньої 

освіти, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція); Хореографія – бакалавр на основі 

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

Спеціальність: 024 Хореографія 

Конкурсний предмет: Творчий конкурс з хореографії 

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

1.  Мультон Валерія Сергіївна 

2.  Шуцький Андрій Дмитрович 

3.  Собольська Марія Олегівна 

4.  Чорний Максим Андрійович 

5.  Мащенко Анастасія Сергіївна 

6.  Балог Владислав Анатолійович 

7.  Бутовський Микита Дмитрович 

8.  Кощавська Наталія Миколаївна 

9.  Голоцван Єлизавета Станіславівна 

10.  Рябич Анастасія Максимівна 

11.  Шведчиков Артем Олександрович 

12.  Яковлєва Ангеліна Володимирівна 

13.  Нежива Анастасія Юріївна 

14.  Халявинська Дарина Миколаївна 

15.  Волобоєва Олександра Павлівна 

16.  Малахатько Олександр Олександрович 

17.  Пятов Микола Ігорович 

18.  Коритько Дар’я Сергіївна 

19.  Волков Павло Андрійович 

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



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

1.  Бехало Дарина Сергіївна 

2.  Богомій Ольга Андріївна 

3.  Подопригора Дмитрій Вадимович 

4.  Музика Світлана Іванівна 

5.  Красненко Анастасія Володимирівна 

6.  Устінова Анастасія Андріївна 

І Ухвалили:  

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

1.2. Допустити до складання творчих конкурсів з хореографії та образотворчого мистецтва 

(І потік, 01 та 02 липня 2019 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які 

вступають за конкурсними пропозиціями 2019 року на 1 курс денної форми здобуття 

освіти для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями: 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Конкурсні пропозиції: Хореографія – бакалавр на основі повної загальної середньої 

освіти, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція); Хореографія – бакалавр на основі 

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

Спеціальність: 024 Хореографія 

Конкурсний предмет: Творчий конкурс з хореографії 

№ 

з/п                                                          Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1.  Мультон Валерія Сергіївна 

2.  Шуцький Андрій Дмитрович 

3.  Собольська Марія Олегівна 

4.  Чорний Максим Андрійович 

5.  Мащенко Анастасія Сергіївна 

6.  Балог Владислав Анатолійович 

7.  Бутовський Микита Дмитрович 

8.  Кощавська Наталія Миколаївна 

9.  Голоцван Єлизавета Станіславівна 

10.  Рябич Анастасія Максимівна 

11.  Шведчиков Артем Олександрович 

12.  Яковлєва Ангеліна Володимирівна 

13.  Нежива Анастасія Юріївна 

14.  Халявинська Дарина Миколаївна 

15.  Волобоєва Олександра Павлівна 

16.  Малахатько Олександр Олександрович 

17.  Пятов Микола Ігорович 

18.  Коритько Дар’я Сергіївна 

19.  Волков Павло Андрійович 

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 

№ 

з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1.  Бехало Дарину Сергіївну 

2.  Богомій Ольгу Андріївну 

3.  Подопригору Дмитра Вадимовича 

4.  Музику Світлану Іванівну 

5.  Красненко Анастасію Володимирівну 

6.  Устінову Анастасію Андріївну 

ІІ. Слухали: про допуск до складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

осіб, які вступають на 1 курс для здобуття ступня магістра на основі ступеня магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), для участі в конкурсному відборі 

відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року. 

ІІ. Виступила: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Вівсяна 

І.А. з інформацією про допуск до складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

осіб, які вступають на 1 курс для здобуття ступня магістра на основі ступеня магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), для участі в конкурсному відборі 

відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року. 

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії повідомила, що 

відповідно до вимог пункту 5 розділу V «Строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання» Правил прийому на навчання до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка в 2019 році (далі – Правила прийому), для вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра за спеціальностями 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки», 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 

122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології», 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації, регіональні студії» галузі знань 29 «Міжнародні 

відносини»: прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил прийому, 

розпочинається 17 червня і закінчується 25 червня для осіб, які вступають на основі 

вступних іспитів; основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 02 липня 

(додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання 

якості освіти); відповідні вступні іспити з іноземної мови в ЦДПУ ім. В. Винниченка у 

випадках, визначених Правилами прийому, проводяться за графіком основної сесії 

єдиного вступного іспиту. Станом на 25 червня на Єдиний вступний іспит з іноземної 

мови (англійська) (02 липня 2019 року) подано заяв та зареєстровано таких осіб: 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурсна пропозиція: Комп’ютерні науки – магістр на основі магістра (спеціаліста), 1 курс 

(заочна), без ЗНО 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 

Конкурсний предмет: Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Лупан Ірина Володимирівна 

2. Плотніков Євгеній Володимирович 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурсна пропозиція: Психологія – магістр на основі магістра (спеціаліста), 1 курс 

(заочна), без ЗНО 



Спеціальність: 053 Психологія 

Конкурсний предмет: Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 
№ 

з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Щербак Оксана Григорівна 

2. Колесник-Цапенко Ліана Леонідівна 

3. Герасіменко Юлія Олександрівна 

4. Бондарчук Анна Юріївна 

5. Синявіна Олена Валентинівна 

6. Нестеренко Сергій Юрійович 

7. Лисенко Ірина Валеріївна 

8. Клименко Оксана Павлівна 

9. Солощенко Анна Анатоліївна 

10.  Святокум Ася Олександрівна 

11. Жук Наталія Олександрівна 

12. Сергеєва Ксенія Валентинівна 

13. Зяблікова Ніна Віталіївна 

14.  Скороход Аліна Володимирівна 

15. Арсентьєва Олена Георгіївна 

 

Конкурсна пропозиція: Управління навчальним закладом – магістр на основі магістра 

(спеціаліста),  

1 курс (заочна), без ЗНО 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Конкурсний предмет: Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 
№ 

з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Біденко Тетяна Михайлівна 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

Конкурсна пропозиція: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 

магістр на основі магістра (спеціаліста), 1 курс (заочна), без ЗНО 

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Конкурсний предмет: Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 
№ 

з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Ткач Юрій В ячеславович 

2. Мусатенко Анастасія Володимирівна 

3. Крюк Станіслав Олександрович 

ІІ. Ухвалили:  

2.1. Взяти інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії до 

відома. 

2.2. Допустити до складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська) 

02 липня осіб, які вступають на 1 курс для здобуття ступня магістра на основі ступеня 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), для участі в конкурсному 

відборі відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року, як таких, які виконали вимоги та 

подали заяви до приймальної комісії, у визначені Правилами прийому строки: 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 



Конкурсна пропозиція: Комп’ютерні науки – магістр на основі магістра (спеціаліста), 1 курс 

(заочна), без ЗНО 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 

Конкурсний предмет: Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Лупан Ірину Володимирівну 

2. Плотнікова Євгенія Володимировича 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурсна пропозиція: Психологія – магістр на основі магістра (спеціаліста), 1 курс 

(заочна), без ЗНО 

Спеціальність: 053 Психологія 

Конкурсний предмет: Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Щербак Оксану Григорівну 

2. Колесник-Цапенко Ліану Леонідівну 

3. Герасіменко Юлію Олександрівну 

4. Бондарчук Анну Юріївну 

5. Синявіну Олену Валентинівну 

6. Нестеренко Сергія Юрійовича 

7. Лисенко Ірину Валеріївну 

8. Клименко Оксану Павлівну 

9. Солощенко Анну Анатоліївну 

10.  Святокум Асю Олександрівну 

11. Жук Наталію Олександрівну 

12. Сергеєву Ксенію Валентинівну 

13. Зяблікову Ніну Віталіївну 

14.  Скороход Аліну Володимирівну 

15. Арсентьєву Олену Георгіївну 

 

Конкурсна пропозиція: Управління навчальним закладом – магістр на основі магістра 

(спеціаліста),  

1 курс (заочна), без ЗНО 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Конкурсний предмет: Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Біденко Тетяну Михайлівну 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

Конкурсна пропозиція: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 

магістр на основі магістра (спеціаліста), 1 курс (заочна), без ЗНО 

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Конкурсний предмет: Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Ткача Юрія В ячеславовича 

2. Мусатенко Анастасію Володимирівну 



№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

3. Крюка Станіслава Олександровича 

 

ІІІ. Слухали: про створення спеціальних умов та допуск до складання Єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови Дон Тетяни Анатоліївни, яка вступає на 1 курс для 

здобуття ступня магістра на основі ступеня бакалавра, для участі в конкурсному відборі за 

конкурсною пропозицією «Комп’ютерні науки – магістр за спорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна)». 

ІІІ. Виступила: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Вівсяна 

І.А., яка повідомила, що до приймальної комісії на ім’я голови приймальної комісії, 

ректора університету надійшла заява від Дон Тетяни Анатоліївни з проханням створити 

спеціальні умови для складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська) 

в ЦДПУ ім. В. Винниченка.  

Підстава: відмова Дон Тетяні Анатоліївні в реєстрації на складання Єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови, що проводяться з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення ЗНО Українським центром оцінювання якості освіти 

(рішення приймальної комісії від 29 травня 2019 року, протокол № 8) та подання, 

зазначеною особою Медичного висновоку № 221 про створення особливих (спеціальних) 

умов для проходження ЗНО за формою 086-3/о, затвердженою наказом МОН України та 

Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 р. № 1027/900. У цьому документі 

зазначені інші умови, що не зазначені в Переліку особливих (спеціальних) умов, що 

створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення ЗНО, але 

створення яких хворий потребує для проходження ЗНО (п.2.1). Відповідно до абзацу 3 

пункту 12 розділу VIІІ «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої 

освіти» Правил прийому на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка в 2019 році Дон Тетяна 

Анатоліївна при вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 122 «Комп’ютерні 

науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» може брати участь у конкурсному 

відборі за результатами вступних іспитів у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Для реалізації 

цього права Дон Тетяна Анатоліївна подала до приймальної комісії в строки, з 17 червня 

по 25 червня 2019 року, визначені абзацом 5 пункту 5 розділу V «Строки прийому заяв та 

документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання» заяву та документи, 

передбачені розділом VI Правил прийому.  

Пропозиція: зобов’язати голову Єдиної атестаційної комісії з іноземних мов, доцента 

кафедри англійської мови та методики її викладання Апалат Ганну Павлівну виконувати 

обов’язки уповноваженої особи, для забезпечення спеціальних умов проведення 

вступного іспиту з іноземної мови (англійської) вступникові Дон Тетяні Анатоліївні: 

супровід, постійне перебування поруч із вступником та допомогу в оформленні відповідей 

у матеріалах (завданнях/зошиті) екзаменаційної роботи, які надаються Українським 

центром оцінювання якості освіти 02 липня 2019 року. Допустити до складання Єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови (англійська) Дон Тетяну Анатоліївну в ЦДПУ ім. В. 

Винниченка 02 липня 2019 року за присутності уповноваженої особи відповідно до 

покладених на неї обов’язків. 

ІІІ. Ухвалили:  

3.1. Інформацію заступника відповідального секретаря взяти до відома. 

3.2. Допустити до складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

(англійська) Дон Тетяну Анатоліївну 02 липня 2019 року за присутності уповноваженої 

особи голови Єдиної атестаційної комісії з іноземних мов, доцента кафедри англійської 

мови та методики її викладання Апалат Ганни Павлівни з метою участі в конкурсі при 



вступі на 1 курс для здобуття ступня магістра на основі ступеня бакалавра за конкурсною 

пропозицією «Комп’ютерні науки – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс 

(денна)». 

3.3. Зобов’язати голову Єдиної атестаційної комісії з іноземних мов, доцента 

кафедри англійської мови та методики її викладання Апалат Ганну Павлівну виконувати 

обов’язки уповноваженої особи, яка забезпечуватиме особливі умови проведення 

вступного іспиту з іноземної мови (англійської) вступникові Дон Тетяні Анатоліївні: 

супровід, постійне перебування поруч із вступником та допомогу в оформленні відповідей 

у матеріалах (завданнях/зошиті) екзаменаційної роботи, які надаються Українським 

центром оцінювання якості освіти 02 липня 2019 року. 

 

 

Голова приймальної комісії О.А. Семенюк 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії Н.В. Подопригора 


