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Протокол № 19 (І)  

засідання приймальної комісії 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 
 

від 12 серпня 2020 року (10.30)     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; 

Вдовенко В.В. – відповідальний секретар  приймальної комісії; 

Нестеренко Т.А. –  заступник відповідального секретаря  приймальної 

комісії,  

 

 

Члени комісії: Білоус О. М., Кричун Л. П., Рацул А. Б., Ріжняк Р. Я., Стратан-Артишкова. 

Т.Б., 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., Гурова О.М.,  Сокоренко О.С., Штанько А.Б., Арсірій О.В. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Допуск до складання творчих заліків із фізичної культури, музичного та 

образотворчого мистецтва (12 серпня 2020 року) осіб з повною загальною середньою 

освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти відповідно до конкурсних пропозицій 

2020 року. 

2. Зміни до Правил прийому для здобуття вищої освіти до Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2020 році, 

затверджені рішенням вченої ради Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка від 26 грудня 2019 року (протокол № 5) у 

новій редакції за рішенням Вченої ради Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка від 29.04.2020 року, 

протокол № 7, зі змінами за рішенням Вченої ради від 28.05.2020 (протокол № 8). 

3. Визначення статусу спорідненості спеціальностей (споріднена/неспоріднена) в ході 

реєстрації заяв на конкурсні пропозиції ЦДПУ ім. В. Винниченка  для здобуття ступеня 

магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста). 

4. Затвердження акту про технічну помилку, допущену технічними секретарями під час 

реєстрації у Єдиній державній базі з питань освіти заяви про участь в конкурсному 

відборі до закладу вищої освіти. 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

1. СЛУХАЛИ: Допуск до складання творчих заліків із фізичної культури, музичного та 

образотворчого мистецтва (12 серпня 2020 року) осіб з повною загальною середньою 
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освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

 

 ВИСТУПИЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії В. В. Вдовенко з 

інформацією про допуск до складання творчих заліків із фізичної культури, музичного та 

образотворчого мистецтва (12 серпня 2020 року) осіб з повною загальною середньою 

освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

Відповідальний секретар повідомила, що станом на 10:30 годину 12 серпня 2020 року на 

творчий залік із фізичної культури, музичного та образотворчого мистецтва від 12 серпня 

подано заяви та зареєстровано таких осіб: 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура)  

та методика спортивно-масової роботи 

Конкурсний предмет: творчий залік із фізичної культури 

№ Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1.  Літвак Максим Кирилович 

2.  Дильман Артур Валерійович 

3.  Згарбул Анастасія Василівна 

4.  Винник Володимир Олександрович 

5.  Печериця Володимир Миколайович 

6.  Куріщенко Марія Юріївна 

7.  Арнаполенко Катерина Ростиславівна 

8.  Подфігурний Богдан Дмитрович 

9.  Ледньова Дар’я Ігорівна 

10.  Ткаченко Вадим Петрович 

11.  Мільніченко Едуард Олександрович 

12.  Ігнатенко Софія Юріївна 

13.  Оленич Максим Вадимович 

14.  Радченко Денис Віталійович 

15.  Ковальов Антон Анатолійович 

16.  Тилоха Роман Миколайович 

17.  Дмитренко Даніела Сергіївна 

18.  Чумак Олексій Олександрович 

19.  Косяк Дар’я Павлівна  

20.  Тищук Жанна Віталіївна 

 
МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

Конкурсний предмет: творчий залік з образотворчого мистецтва 
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№ Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1.  Рерюк Вероніка Олександрівна 

 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Конкурсний предмет: творчий залік із музичного мистецтва 

№ Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1.  Бекешина Марія Андріївна 

2.  Болгаренко Діана Михайлівна 

3.  Богуненко Денис Олександрович 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

2. Допустити до складання творчих заліків із фізичної культури, музичного та 

образотворчого мистецтва (12 серпня 2020 року) осіб з повною загальною 

середньою освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відповідно до конкурсних 

пропозицій 2020 року 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура)  

та методика спортивно-масової роботи 

Конкурсний предмет: творчий залік із фізичної культури 

№ Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1.  Літвак Максим Кирилович 

2.  Дильман Артур Валерійович 

3.  Згарбул Анастасія Василівна 

4.  Винник Володимир Олександрович 

5.  Печериця Володимир Миколайович 

6.  Куріщенко Марія Юріївна 

7.  Арнаполенко Катерина Ростиславівна 

8.  Подфігурний Богдан Дмитрович 

9.  Ледньова Дар’я Ігорівна 

10.  Ткаченко Вадим Петрович 

11.  Мільніченко Едуард Олександрович 

12.  Ігнатенко Софія Юріївна 

13.  Оленич Максим Вадимович 

14.  Радченко Денис Віталійович 

15.  Ковальов Антон Анатолійович 

16.  Тилоха Роман Миколайович 

17.  Дмитренко Даніела Сергіївна 
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18.  Чумак Олексій Олександрович 

19.  Косяк Дар’я Павлівна  

20.  Тищук Жанна Віталіївна 

 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

Конкурсний предмет: творчий залік з образотворчого мистецтва 

№ Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1.  Рерюк Вероніка Олександрівна 

 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Конкурсний предмет: творчий залік із музичного мистецтва 

№ Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 Бекешина Марія Андріївна 

2 Болгаренко Діана Михайлівна 

3 Богуненко Денис Олександрович 

 

2. СЛУХАЛИ: Зміни до Правил прийому для здобуття вищої освіти до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка у 2020 році, затверджені рішенням вченої ради Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка від 26 грудня 

2019 року (протокол № 5) у новій редакції від 29.04.2020 року (протокол № 7 засідання вченої 

ради Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка), зі змінами відповідно до рішення Вченої ради від 28.05.2020 (протокол № 8). 

 

ВИСТУПИЛИ: відповідальний секретар приймальної комісії В. В. Вдовенко 

зазначила, що у зв’язку з набуттям чинності Наказу МОН № 1010 від 06.08.2020 необхідно 

затвердити зміни до Правил прийому для здобуття вищої освіти до Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2020 році, 

затверджені рішенням вченої ради Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка від 26 грудня 2019 року (протокол № 5) у новій 

редакції від 29.04.2020 року (протокол № 7 засідання вченої ради Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка), зі змінами відповідно 

до рішення Вченої ради від 28.05.2020 (протокол № 8). 

У Додатку 2, §2, п.3 таблицю 2.2 замінити: 

 

Етапи вступної кампанії 
Денна та заочна 
форми здобуття 

освіти 

Початок реєстрації заяв вступників для складання єдиного вступного і 
спиту з іноземної мови (ЗНО) 

12 травня 

Закінчення реєстрації заяв вступників для складання єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО) 

05 червня  
(о 18.00 годині) 

Проведення додаткових фахових вступних випробувань в ЦДПУ 
ім. В. Винниченка для осіб, які вступають на основі ступеня вищої з 22 по 25 червня 
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освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою 
спеціальністю лише на спеціальності 112 Статистика та 122 
Комп’ютерні науки 

з 05 по 26 серпня 

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних 
іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може 
подаватись довідка про завершення навчання) 

з 17 по 25 липня 

Реєстрація електронних кабінетів вступників  01 серпня 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (додаткова 
сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром 
оцінювання якості освіти) – ЗНО 

01 липня 

Вступні іспити з іноземної мови в ЦДПУ ім. В. Винниченка у 
випадках, визначеними цими Правил прийому 

01 липня 

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі 
результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО) 

з 05 по 22 серпня 

Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні 
випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої 
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою 
спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний 
іспит 

з 05 серпня по 
26 серпня 

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у 
конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування 
за державним замовленням 

31 серпня 

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у 
конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

03 вересня 

Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на 
навчання за державним замовленням, вимог для зарахування 
(подання оригіналів документів) 

6 вересня 
(до 18.00 години) 

Зарахування на навчання осіб, які виконали вимоги для зарахування на 
місця за державним замовленням (подали оригінали документів) 

11 вересня 
(до 12.00 години) 

Зарахування на навчання осіб, які виконали вимоги для зарахування на 
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (подали оригінали 
документів) 

12 вересня 

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за 
рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на 
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

22 вересня 

Реєстрація на додаткову сесію ЄВІ 
з 17 серпня до 

25 серпня 

Складання  додаткової сесії ЄВІ 19 вересня 

Продовження прийому документів 
До 28 вересня 

(12.00)  

Складання фахового вступного іспиту 28 вересня 

Дозарахування (за наявності вакантних місць) на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, хто брав участь у 

конкурсному відборі 

не пізніше 

30 вересня 

Початок навчального року 21 вересня 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до Правил прийому для здобуття вищої освіти до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка в 2020 році, затверджені рішенням вченої ради Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка від 26 грудня 

2019 року (протокол № 5) у новій редакції від 29.04.2020 року (протокол № 7 засідання вченої 
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ради Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка), зі змінами відповідно до рішення Вченої ради від 28.05.2020 (протокол № 8). 

3. СЛУХАЛИ: Визначення статусу спорідненості спеціальностей 

(споріднена/неспоріднена) для реєстрації заяв на конкурсні пропозиції ЦДПУ 

ім. В. Винниченка  на здобуття ступеня магістра на базі здобутого ступеня бакалавра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 

ВИСТУПИЛИ: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

Т. А. Нестеренко з інформацією про критерії визначення статусу спорідненості 

спеціальностей (споріднена/неспоріднена). 

 

УХВАЛИЛИ: На підставі вивчення додатків до дипломів бакалаврів (спеціалістів) у 

разі виявлення несуттєвої різниці у змісті навчальних планів визнавати можливість участі 

вступників у відборі на конкурсні пропозиції магістр за спорідненою спеціальністю за умови 

обов’язкового укладання індивідуального навчального плану на 30 год. 

 

4. СЛУХАЛИ: Затвердження акту про технічну помилку, допущену технічними 

секретарями під час реєстрації у Єдиній державній базі з питань освіти заяви про участь в 

конкурсному відборі до закладу вищої освіти. 

ВИСТУПИЛИ: Ю. Й. Самосьєва, член приймальної комісії, адміністратор Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти, яка повідомила, що відповідно до абзацу 3 пункт 

14 розділу 6 Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2020 році, вона склала акт 

№ 16543 про технічну помилку, допущену технічними секретарями під час реєстрації у 

Єдиній державній базі з питань освіти заяви про участь в конкурсному відборі до закладу 

вищої освіти: 

 ПІП вступника: Осніговська Ірина Юріївна  

- Код заяви: 7123031 

- Назва пропозиції:  Педагогіка вищої школи – магістр, 1 курс (заочна), без ЗНО 

Коментар: У зв’язку з помилкою технічного секретаря 

УХВАЛИЛИ: затвердити акт № 16543 про технічну помилку, допущену технічними 

секретарями під час реєстрації у Єдиній державній базі з питань освіти заяви про участь в 

конкурсному відборі до закладу вищої освіти за вищезазначеним переліком. 

 

 

Голова приймальної комісії О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії В. В. Вдовенко 

 


