
Протокол № 21 (І) 

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

18 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 фахового іспиту з основ правоохоронної діяльності від 17 серпня 

2020 року для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

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

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». 

2. 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 фахового іспиту з основ правоохоронної діяльності 

від 17 серпня 2020 року для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра 

на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2020 року за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». 

 

ВИСТУПИЛИ: заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

Т. А. Нестеренко з інформацією про допуск до складання фахового іспиту з основ 

правоохоронної діяльності осіб, які здобули ступінь бакалавра або магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» відповідно до конкурсних 

пропозицій 2020 року.  

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії повідомила, що, 

відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти у 2020 році та п. 1 § 4  Правил 

прийому до ЦДПУ ім. В. Винниченка, вступ для здобуття ступеня магістра на основі 



здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 

262 «Правоохоронна діяльність» здійснюється у формі єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови (ЄВІ) (крім конкурсної пропозиції: Правоохоронна діяльність – магістр 

за неспорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна), без ЗНО, вступ на яку може 

здійснюватися за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної (англійської або 

німецької ) мови, складеного в ЦДПУ ім. В. Винниченка).  

Станом на 9.00 17 серпня 2020 року  за результатами успішного складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови до фахових вступних випробувань для участі в 

конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» 

у 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 (денна) 

Конкурсний предмет: Основи правоохоронної діяльності  

 

№  

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові особи 

Пріоритет Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови (ЄВІ)  

[100; 200] 

Середній 

бал додатка 

до диплома 

[0; 20 балів] 

Конкурсний 

бал 

1 
Мрига Віктор 

Петрович  
– 

130 

(сто тридцять) 
11,25 141,25 

2 
Романович Тетяна 

Олександрівна 
– 

117 

(сто сімнадцять) 
12,25 129,25 

3 
Каплунов Віталій 

Олександрович  
– 

117 

(сто сімнадцять) 
3 120 

4 

Сухомлин 

Владислав 

Тарасович  

– 
112  

(сто дванадцять) 
5 117 

5 
Козаченко Анастасія 

Олегівна  
– 100 (сто) 5,25 105,25 

 

Конкурсна пропозиція: Правоохоронна діяльність – магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) 

Конкурсний предмет: Основи правоохоронної діяльності  

 

№  

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові особи 

Пріоритет Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови (ЄВІ)  

[100; 200] 

Середній 

бал додатка 

до диплома 

[0; 20 балів] 

Конкурсний 

бал 

1 
Гейко Анна  

Валеріївна 

– 
150 (сто п’ятдесят) 16,75 166,75 

2 
Якубіна Тетяна 

Вадимівна 

– 
130 (сто тридцять) 3,25 133,25 

3 
Гаврилюк Юлія 

Володимирівна 

– 112  

(сто дванадцять) 
15,75 127,75 

4 Микитюк Влада – 117 10,75 127,75 



Петрівна (сто сімнадцять) 

5 
Шишацька Юлія 

Сергіївна 

– 117 

(сто сімнадцять) 
10 127 

6 
Кабрера Анжела 

Францисківна 

– 117 

(сто сімнадцять) 
8,25 125,25 

7 
Ровна Карина  

Андріївна 

– 
100 (сто) 7,5 107,5 

8 
Іващенко Едуард 

Олександрович 

– 
100 (сто) 5,50 105,5 

 

Конкурсна пропозиція: Правоохоронна діяльність – магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна), без ЗНО 

Конкурсний предмет: Основи правоохоронної діяльності 

 

№  

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові особи 

Пріоритет Єдиний вступний 

іспит з іноземної 

(англійської або 

німецької) мови 

[100; 200] 

Середній 

бал додатка 

до диплома  

[0; 20 балів] 

Конкурсний 

бал 

1 
Габуда Марина 

Іванівна 
– 130 (сто тридцять) 9,5 139,5 

 

УХВАЛИЛИ:  
 

1. Інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії взяти до 

відома. 

2. Допустити до складання фахового іспиту з основ правоохоронної діяльності від 

17 серпня 2020 року до участі в конкурсному відборі в ЦДПУ  ім. В. Винниченка 

на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідно до конкурсних пропозицій 

2020 року осіб за вище зазначеними пропозиціями. 

 

2. 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 4 

пункт 14 розділу 6 Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного 

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

№ 16628 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: Чернега Анна Олегівна  

- Код заяви: 7076437 

- Назва пропозиції:  Середня освіта (Образотворче мистецтво) – магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

Коментар: У зв’язку з помилкою технічного секретаря 



УХВАЛИЛИ: затвердити акт № 16628 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  

 

 

 


