
Протокол № 29 (І) 

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

25 серпня 2020 року (8.30)     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 єдиного вступного іспиту з іноземної мови  від 25 серпня 

2020 року осіб, які претендують на участь у конкурсному відборі на здобуття 

ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" в ЦДПУ 

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

 

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

мови від 25 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 участі у фахових іспитах від 25 серпня 2020 року осіб, що що 

претендують на участь у конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) та 

014.022 Середня освіта (Німецька мова і література). 

4. ХІД ЗАСІДАННЯ 

1. СЛУХАЛИ: Допуск до складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови від 

25 серпня 2020 року осіб, які претендують на участь у конкурсному відборі на здобуття 

ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" в ЦДПУ 

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

ВИСТУПИЛИ: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

Т. А. Нестеренко з інформацією про особливості складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови при вступі на магістратуру у 2020 році.  

Відповідно до п.1 параграфа 4 Правил прийому, для здобуття ступеня магістра на 

основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти галузі знань 



01 "Освіта/Педагогіка" в ЦДПУ ім. В. Винниченка конкурсний відбір здійснюється за умови 

успішного складання вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань у 

ЦДПУ ім. В. Винниченка. 

Результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) зараховуються (за заявою вступника) як 

результати вступного іспиту з іноземної мови під час вступу на спеціальності, для яких не 

передбачено складання єдиного вступного іспиту. 

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії повідомила, що станом на 

25 серпня 2020 року (8.30) до складання єдиного іспиту з іноземної мови (англійської) 

відповідно до зареєстрованих заяв за конкурсними пропозиціями 2020 року можуть бути 

допущені такі особи: 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки 

Конкурсна пропозиція: Педагогіка вищої школи – магістр, 1 курс (заочна)  

 

№ 

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

1 КамінськийОлег Миколайович 

2 Гурч Руслана Тарасівна 

3 Гриценко Катерина Миколаївна 

 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки 

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

 

Конкурсна пропозиція: Освітні вимірювання – магістр, 1 курс (денна)  

 

№ 

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

1 Баранннік Дмитро Олександрович  

2 Гурч Руслана Тарасівна 

3 Гриценко Катерина Миколаївна 

 

Спеціальність: 013 Початкова освіта 

Конкурсна пропозиція: Початкова освіта – магістр за спорідненою спеціальністю 1 курс 

(денна) 

№ 

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

1 Мудревська  Анастасія Іванівна  

 

 

Конкурсна пропозиція: Початкова освіта – магістр за спорідненою спеціальністю 1 курс 

(заочна)   

 

№ 

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

1 Бакун Тетяна Олександрівна 

2 Ніплюхина Олена Володимирівна 

3 Мудревська  Анастасія Іванівна 

 



Конкурсна пропозиція: Початкова освіта – магістр за неспорідненою спеціальністю 1 курс 

(заочна)  

 

№ 

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

1. Альошина Надія Павлівна 

 

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки 

Конкурсна пропозиція: Освітні вимірювання – магістр, 1 курс (денна) 

№ 

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

1. Бараннік Дмитро Олександрович 

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Математика) – магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

№ 

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

1. Пушкарьова Ірина Олександрівна 

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Трудове навчання та технології) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна) 

№ 

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

1. Логінов Артем Васильович 

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Трудове навчання та технології) – магістр за 

неспорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна) 

№ 

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

1. Ткачук Аліса Ігорівна  

2. Бараннік Марія Олегівна  

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

01 Освіта/Педагогіка 

 

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Фізична культура) – магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна)  

 

№ 

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

1 Андрюшин Олександр Олександрович 



№ 

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

2 Бирзул Юрій Юрійович 

3 Бобко Руслан Миколайович 

4 Бобровський Олександр Миколайович 

5 Брайченко Владислав Олегович 

6 Бугайов Анатолій Леонідович 

7 Гвритішвілі Ганна Учівна 

8 Жадан Ярослав Вікторович 

9 Зубко Ігор Миколайович 

10 Колошва Владислав Олександрович 

11 Кравченко Володимир Володимирович 

12 Лукашевський Владислав Юрійович 

13 Мозгова Анна Володимирівна 

14 Недеря Сергій Сергійович 

15 Павловський Євгеній Вікторович 

16 Поліщук Володимир Сергійович 

17 Пташинська Валентина Миколаївна 

18 Саламаха Євгеній Сергійович 

19 Сапітонов Богдан Ігорович 

20 Сущенко Владислав Михайлович 

21 Царенко Сергій Олександрович 

22 Шевчук Дмитро Валерійович 

23 Щур Юрій Миколайович 

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Фізична культура) – магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) 

 

№ 

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

1 Борщенко Іван Русланович 

2 Жадан Ярослав Вікторович 

3 Комісарук Анастасія Миколаївна 

4 Лисенко Кирило Олександрович 

5 Насипайко Яна Валеріївна 

6 Савчук Едуард Володимирович 

 

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Фізична культура) – магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна)  

№ 

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

1 Зленко  Владислав Володимирович 

2 Новоселець Анатолій Васильович 

3 Шульга В’ячеслав Олександрович 

 

 



Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 

 

Конкурсна пропозиція: Фізична культура і спорт – магістр за спорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна)  

№ 

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

1 Андрюшин Олександр Олександрович 

2 Гвритішвілі Ганна Учівна 

3 Мозгова Анна Володимирівна 

4 Недеря Сергій Сергійович 

5 Поліщук Володимир Сергійович 

6 Саламаха Євгеній Сергійович 

7 Сущенко Владислав Михайлович 

8 Щур Юрій Миколайович 

 

Конкурсна пропозиція: Фізична культура і спорт – магістр за спорідненою спеціальністю, 

1 курс (заочна) 

 

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

1. Гвритішвілі Ганна Учівна 

2. Левицька Юлія Михайлівна 

3. Комісарук Анастасія Миколаївна 

 

Конкурсна пропозиція: Фізична культура і спорт – магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна)  

 

№ 

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

1. Колос Антон Олексійович 

 

 

Конкурсна пропозиція: Фізична культура і спорт – магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна)  

 

№ 

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

1 Голяга Максим Русланович 

2 Зосько Андрій Юрійович 

3 Коханов Максим Володимирович 

4 Рой Гліб Станіславович 

5 Тютюшкін Володимир Олександрович 

6 Шульга В’ячеслав Олександрович 

 

 

  



МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

 

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

спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна)  

 

№ 

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

1. Чернега Анна Олегівна  

 

 

Спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Музичне мистецтво) – магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна)  

 

№ 

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

1. Семенченко Вікторія Володимирівна 

2. Залозецька Карина Олександрівна 

3. Бурага Владислав Борисович 

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Музичне мистецтво) – магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна)  

 

№ 

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

1. Семенченко Вікторія Володимирівна  

2. Бурага Владислав Борисович 

 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

01 Освіта/Педагогіка 

014.15 Середня освіта (Природничі науки) 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Природничі науки) – магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

№ 

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

1. Чабановська  Юлія Олександрівна 1 

2. Альохіна Вікторія Олегівна1 

3. Мазур Олена Олегівна1 



ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

014.03 Середня освіта (Історія) 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Історія) – магістр за спорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) 

№ 

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

1. Кравчук Євгеній Олегович   

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Історія) – магістр за неспорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна) 

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

 

№ 

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

1. Колечкін Владислав Григорович  

2. Слівка Богдан Сергійович 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію відповідального секретаря взяти до відома. 

 

2. Допустити до фахових вступних іспитів від 26 серпня 2020 року за результатами 

успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська) 

(ІІ потік) осіб за вище зазначеними пропозиціями.  

 

 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 8.30 25 серпня 2020 року на підставі зареєстрованих заяв 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 

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


спеціальністю, без ЗНО, відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 

можуть бути допущені такі особи: 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Спеціальність 053Психологія 

Конкурсна пропозиція: Психологія – магістр за неспорідненою спеціальністю, 1 курс заочна 

Конкурсний предмет: Іноземна мова 

 

№ 

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

1. Врещ Вадим Романович 

2 Кліманов Олег Ігорович 

3 Супрун Наталя Віталіївна 

4. Зикова Вікторія Андріївна 

 

Спеціальність 053Психологія 

Конкурсна пропозиція: Психологія – магістр за неспорідненою спеціальністю, 1 курс денна 

Конкурсний предмет: Іноземна мова 

№ 

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

1. Осніговська Ірина Юріївна 

2 Солодюк Єлизаветта Миколаївна 

3 Непомнюща Світлана Вікторівна 

 

Спеціальність 053Психологія 

Конкурсна пропозиція: Психологія – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс заочна 

Конкурсний предмет: Іноземна мова 

№ 

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

1. Лашко Олександра Володимирівна 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. Узяти інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії до 

відома. 

2.  Допустити до складання вступного іспиту з іноземної (англійської) мови  від 

25 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 участі у фахових іспитах від 25 серпня 2020 року осіб, що 

претендують на участь у конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) та 014.022 

Середня освіта (Німецька мова і література). 

ВИСТУПИЛИ: заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

Т. А. Нестеренко поінформувала, що відповідно до додатка 2.2 Правил прийому до ЦДПУ 

ім. В. Винниченка, особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра галузі 



знань  на спеціальності 01 «Освіта/Педагогіка», для яких іноземна мова є фахом, оцінка 

вступного іспиту з іноземної мови виставляється за 100-бальною шкалою). 

Станом на 25.08.2020 року (8.30) до участі до  фахових іспитах від 25 серпня 

2020 року відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка допущено таких 

осіб 

01 Освіта/Педагогіка 

014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Англійська мова і література) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна) 

Конкурсний предмет: Німецька мова (усне мовлення) 

 

№ 

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

1. Буриліна Аліна Валентинівна 

2. Васильченко Анна Сергіївна 

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Англійська мова і література) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна) 

Конкурсний предмет: Німецька мова (усне мовлення) 

 

№ 

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

1. Буриліна Аліна Валентинівна 

2. Васильченко Анна Сергіївна  

 

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Мова і література (англійська) – магістр за 

неспорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна) 

Конкурсний предмет: Англійська мова (усне мовлення) 

 

№ 

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

1. Погрібна Наталія Василівна  

2. Грушко Наталія Ігорівна  

 

 

014.022 Середня освіта (Німецька мова і література) 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Німецька мова і література) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна) 

Конкурсний предмет: Англійська мова (усне мовлення) 

 

№ 

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

1. Шуліка Олександра Сергіївна  

 



 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Німецька мова і література) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна) 

Конкурсний предмет: Англійська мова (усне мовлення) 

 

№ 

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

1. Шуліка Олександра Сергіївна  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Допустити до участі у фахових іспитах у фахових іспитах від 25 серпня 2020 року 

осіб, що претендують на участь у конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) та 014.022 

Середня освіта (Німецька мова і література). 

 

 

Голова приймальної комісії                                                                   О. А. Семенюк  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                                В. В. Вдовенко 

 

 

 

 

 

 

 


