
Протокол № 20 (І)  

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

14 серпня 2020 року (9.00)     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 додаткових фахових вступних випробувань від 14 серпня 

2020 року осіб, що беруть участь у конкурсному відборі на здобуття ступеня 

магістра за неспорідненою спеціальністю в ЦДПУ ім. В. Винниченка 

відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.  

2. Допуск до складання вступного іспиту з іноземної (англійської або німецької) 

мови від 14 серпня 2020 року осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної 

форми здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра за неспорідненою 

спеціальністю (без ЗНО) до ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних 

пропозицій 2020 року. 

3. Допуск до складання вступних іспитів осіб, які вступають на 1 курс заочної 

форм здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

до ЦДПУ ім. В. Винниченка виключно за кошти фізичних або юридичних осіб 

відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

1. СЛУХАЛИ: Допуск до складання додаткових фахових вступних випробувань 

від 14 серпня 2020 року осіб, що беруть участь у конкурсному відборі на 

здобуття ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю в ЦДПУ 

ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.  

ВИСТУПИЛИ: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

Т. А. Нестеренко поінформувала, що відповідно до п. 3 § 1 Правил прийому, особа може 

вступити до ЦДПУ  ім. В. Винниченка для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою 



спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань лише 

для спеціальностей, визначених у Додатку 2.2. Вступники, які подали у визначені 

Правилами прийому заяви, можуть бути допущеними до складання додаткових фахових 

вступних випробувань відповідно до визначеного розкладом день і час.  

Станом на 9.00 14 серпня 2020 року на підставі зареєстрованих заяв до участі в 

додаткових фахових іспитах на умовах перехресного вступу для здобуття ступеня 

магістра на основі здобутого ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю відповідно 

до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка можуть бути допущені такі особи: 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 

 

Конкурсна пропозиція: Комп’ютерні науки – магістр за неспорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) без ЗНО 

 

Конкурсний предмет: Дискретна математика та програмування  

 

№ 

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

1. Присяжнюк Олена Віталіївна 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Спеціальність: 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Образотворче мистецтво) – магістр за 

неспорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна)  

 

Конкурсний предмет: Творчий конкурс з композиції 

  

№ 

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

1.  Іванова Анна Василівна 

2.  Лянна Наталія Миколаївна 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Узяти інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії до 

відома.  

2.  Допустити до складання додаткових фахових іспитів від 14 серпня 2020 року 

таких осіб: 

 

Дискретна математика та програмування 

1. Присяжнюк Олена Віталіївна 

 

Творчий конкурс з композиції 

1. Іванова Анна Василівна 

2. Лянна Наталія Миколаївна 

 



 2. СЛУХАЛИ: Допуск до складання вступного іспиту з іноземної (англійської 

або німецької) мови від 14 серпня 2020 року осіб, які вступають на 1 курс денної та 

заочної форми здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра за неспорідненою 

спеціальністю (без ЗНО) до ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних 

пропозицій 2020 року. 

ВИСТУПИЛИ: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

Т. А. Нестеренко повідомила, що згідно з вимогами пункту 16 розділу VIII в редакції 

наказу  Міністерства освіти і науки України від 04.05.2020 р. N 591), під час вступу на 

небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно з Умовами вступу 2020 року передбачають 

складання єдиного вступного іспиту (крім спеціальностей 081 "Право"), вступники на 

основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх 

вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний 

вступний іспит у закладі вищої освіти. 

Відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка (табл. 2.2 Правил 

прийому), для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) за неспорідненою спеціальністю при вступі на 

спеціальності 112 Статистика, 122 Комп’ютерні науки, 053 Психологія,  073 Менеджмент,  

262 Правоохоронна діяльність, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації, 

регіональні студії конкурсний відбір може здійснюватися у формі вступного іспиту з 

іноземної (англійської або німецької) мови, без ЗНО. 

Станом на 9.00 14 серпня 2020 року на підставі зареєстрованих заяв та успішного 

проходження додаткових фахових випробувань (для спеціальностей 112 «Статистика» та 

122 «Комп’ютерні науки») до участі у вступному іспиті з іноземної (англійської або 

німецької) мови  на умовах перехресного вступу для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю, без ЗНО, відповідно до 

конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка можуть бути допущені такі особи: 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність 

Конкурсна пропозиція: Правоохоронна діяльність – магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна), без ЗНО 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з англійської мови 

 

№ 

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

1. Габуда Марина Іванівна 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Спеціальність: 053 Психологія 

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

(денна), без ЗНО   

 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з англійської мови  

 

№ 

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

1. Ліснича Олеся Миколаївна 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34698.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34698.html


 

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

(заочна), без ЗНО  

 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з англійської мови  

 

№ 

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

1. Сачко Світлана Григорівна 

2. Дорощевська Тетяна Анатоліївна 

3. Чабаненко Людмила Євгенівна 

4. Новікова Вікторія Петрівна 

5. Кужель Катерина Миколаївна 

6. Токаренко Надія Олексіївна 

7. Шкода Ганна Миколаївна 

8. Петренко Катерина Миколаївна 

 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з німецької мови  

 

№ 

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

1. Жигорьова Наталія Геннадіївна 

 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

 

Конкурсна пропозиція: Управління навчальним закладом – магістр на основі магістра 

(спеціаліста), 1 курс (заочна), без ЗНО 

 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з англійської мови  

 

№ 

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

1. Богун Анна Олександрівна 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Узяти інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії до 

відома. 

2.  Допустити до складання вступного іспиту з іноземної (англійської або німецької) 

мови  від 14 серпня 2020 року зазначених вище осіб, які вступають на 1 курс для 

здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста), для участі в конкурсному відборі відповідно до конкурсних 

пропозицій 2020 року як таких, що виконали вимоги та подали заяви до 

приймальної комісії у визначені Правилами прийому строки. 

3. СЛУХАЛИ: Допуск до складання вступних іспитів осіб, які вступають на 1 курс 

заочної форм здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

виключно за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до конкурсних пропозицій 

2020 року. 

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

інформацією про допуск до складання вступних іспитів осіб, які вступають на 1 курс 

заочної форми здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 



виключно за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до конкурсних пропозицій 

2020 року. 

Відповідальний секретар повідомила, що реєстрація вступників для участі у 

вступних іспитах виключно за кошти фізичних або юридичних, передбачених розділом VI 

цих Правил прийому для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти на основі вступних іспитів (згідно з розділом VІІІ 

«Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» Правил 

прийому), відповідно до абзаца четвертого та чотрирнадцятого пункту 1 розділу V 

«Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання» 

Правил прийому, розпочалася 21 липня та закінчився о 18:00 31 липня. Станом на 9.00 

14 серпня 2020 року зареєстровано заяви таких осіб: 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА  

Конкурсна пропозиція: Політологія – бакалавр на основі повної загальної середньої 

освіти, 1 курс (заочна, комерція) 

Спеціальність: 052 Політологія 

Конкурсний предмет: Українська мова та література 

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

1.  Євдокимов Олег Леонідович 14.08.2020 

2.  Державець Анатолій Анатолійович 14.08.2020 

 

Конкурсний предмет: Історія України 

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

3.  Євдокимов Олег Леонідович 17.08.2020 

4.  Державець Анатолій Анатолійович 17.08.2020 

 

Конкурсний предмет: Іноземна мова (англійська) 

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

5.  Євдокимов Олег Леонідович 18.08.2020 

6.  Державець Анатолій Анатолійович 18.08.2020 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Узяти інформацію до відома. 

2. Допустити до складання вступних іспитів на 1 курс заочної форми здобуття ступня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти виключно за кошти фізичних або 

юридичних осіб: 

1. Євдокимова Олега Леонідовича 

2. Державця Анатолія Анатолійовича 

 

Голова приймальної комісії О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії В. В. Вдовенко 


