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  Протокол № 3 

засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка 

 

від 22 лютого 2019 року (11:00)      м. Кропивницький 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Допуск до складання творчих заліків від 22 лютого 2019 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. 

2. Затвердження програм додаткових вступних випробувань осіб, які вступають на 

навчання до ЦДПУ в 2019 році для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

спеціаліста чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю , на спеціальності 053 

Психологія, 081 Право,  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії,  122 Комп’ютерні науки, 073 Менеджмент та екзаменаційних матеріалів до них. 

 

І. Слухали: про допуск до складання творчих заліків 22 лютого 2019 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 Подопригора Н.В. з 

інформацією про допуск до складання творчих заліків 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. Відповідальний секретар повідомила, що відповідно до пункту 3 

розділу VIІ Правил прийому на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка в 2019 році, 

затверджених рішенням Вченої ради ЦДПУ ім. В. Винниченка від 26 грудня 2018 року, 

протокол № 6 (зі змінами), 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), 061 Журналістика, для здобуття ступеня бакалавра на 

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; 

Подопригора Н.В. – відповідальний секретар приймальної комісії 

Вівсяна І.А. – заступник відповідального секретаря  приймальної 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. 
 

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/ua/bakalavr/452-vstup-na-osnovi-povnoi-zahalnoi-serednoi-osvity/spetsialnosti/fakultet-filolohii-ta-zhurnalistyky/5808-061-zhurnalistyka
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відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої 

освіти. 

Для організації та проведення творчих заліків створено предметно-методичні комісії 

(наказ ЦДПУ ім.В.Винниченка від 28.12.2018 № 195/2-ун "Про затвердження предметних 

комісій для проведення творчих заліків") та затверджено програми творчих заліків (наказ 

ЦДПУ ім.В.Винниченка від 28.12.2018 № 195/2-ун "Про затвердження програм творчих 

заліків") 

Згідно Регламенту проведення творчих заліків та творчих конкурсів (додаток 1.4 

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 22.02.2019 р., початок об 11 годині. Станом на 10-

годину 45 хвилин 22.02.2019 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.  Жосан Катерина Сергіївна 

2.  Калінкін Володимир Андрійович 

3.  Козлик Юлія Валеріївна 

4.  Коношко Назар Андрійович 

5.  Луценко Катерина Андріївна 

6.  Найденко Анастасія Олександрівна 

7.  Плохов Ніл Нілович 

8.  Попов Микола Миколайович 

9.  Руденко Євген Андрійович 

10. Шевченко Денис Артемович 

 

І. Ухвалили:  

1.1. Взяти інформацію відповідального секретаря приймальної комісії до відома. 

1.2. Допустити до складання творчих заліків 22 лютого 2019 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 залік з фізичної культури 

http://www.cuspu.edu.ua/images/abiturientu-2018/documents/01-30/177-%D1%83%D0%BD_1.pdf
http://www.cuspu.edu.ua/images/abiturientu-2018/documents/01-30/177-%D1%83%D0%BD_1.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
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/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8.pdf
https://goo.gl/forms/V7UgH9hN2mihDKV22
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1.  Жосан Катерину Сергіївну 

2. Калінкіна Володимира Андрійовича 

3. Козлик Юлію Валеріївну 

4. Коношка Назара Андрійовича 

5 Луценко Катерину Андріївну 

6. Найденко Анастасію Олександрівну 

7. Плохова Ніла Ніловича 

8. Попова Миколу Миколайовича 

9. Руденка Євгена Андрійовича 

10. Шевченка Дениса Артемовича 

 

 

ІІ. Слухали: про затвердження програм додаткових вступних випробувань осіб, які 

вступають на навчання до ЦДПУ в 2019 році для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

спеціаліста чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю , на спеціальності 053 

Психологія, 081 Право,  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії,  122 Комп’ютерні науки, 073 Менеджмент та екзаменаційних матеріалів до них. 

 

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

інформацією про програми вступних випробувань та екзаменаційні матеріали для вступу на 

навчання до магістратури за спеціальностями 053 Психологія, 081 Право,  291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії,  122 Комп’ютерні науки, 073 

Менеджмент 

Відповідальний секретар повідомила, що програми вступних випробувань до 

магістратури за спеціальностями 053 Психологія, 081 Право,  291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії,  122 Комп’ютерні науки, 073 Менеджмент та 

відповідні екзаменаційні матеріали потрібно затвердити не пізніше ніж за три місяці до 

початку прийому документів згідно пункту 1 розділу IV Положення про приймальну комісію 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, затвердженого Вченою радою університету від 26.12.2018 р. (протокол № 6), 

розробленого відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

15.10.2015 р. № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 р. за 

№ 1353/27798 (зі змінами).  
До приймальної комісії надійшли програми та відповідні екзаменаційні матеріали, 

розроблені кафедрами і затверджені вченими радами факультетів для організації вступних 

випробувань до магістратури за спеціальностями 053 Психологія, 081 Право,  291 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії,  122 Комп’ютерні науки, 

073 Менеджмент відповідно до Положення про фахові атестаційні комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, затвердженого Вченою радою університету від 26.12.2018 р. (протокол № 6) та 

наказом ЦДПУ ім. В. Винниченка від 28.12.2018 р. № 195/2-ун відповідно до конкурсних 

пропозицій 2019 року: 

ПРОГРАМИ ДОДАТКОВИХ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

для осіб, які вступають на навчання до ЦДПУ ім. В.Винниченка в 2019 році для 

здобуття освітнього ступеня «магістр» за неспорідненою спеціальністю 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 

(дисципліна) 
Спеціальності 

Заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

факультету за 

відповідними 

спеціальностями 

Фахова атестаційна комісія факультету педагогіки та психології 
1.  Управління 073 Менеджмент Галета Ярослав 
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освітніми системами Володимирович, доцент 

кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти 
2.  Загальна психологія 053 Психологія Гейко Євгенія Вікторівна, 

завідувач кафедри 

практичної психології 
Фахова атестаційна комісія фізико-математичного факультету 

3.  Історія науки і 

техніки 
122 Комп’ютерні науки Ріжняк Ренат 

Ярославович, декан фізико-

математичного факультету 
Фахова атестаційна комісія факультету історії та права 

4.  Комплексний іспит з 

галузевого права 
081 Право Соболь Євген Юрійович, 

завідувач кафедри державно-

правових дисциплін та 

адміністративного права 
5.  Загальна теорія 

політики 
291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Харченко Юлія 

Володимирівна, завідувач 

кафедри філософії та 

політології 

 

 

II. Ухвалили:  

2.1. Взяти інформацію відповідального секретаря приймальної комісії до відома. 

2.2. Затвердити програм вступних випробувань та екзаменаційні матеріали для вступу на 

навчання до магістратури за спеціальностями 053 Психологія, 081 Право,  291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 122 Комп’ютерні науки, 

073 Менеджмент в 2019 році за поданою вище пропозицією. 

 

 

 

Голова приймальної комісії О.А. Семенюк 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії Н.В. Подопригора 


