
Протокол № 43 (ІІ)  

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

25 серпня 2020 року (16.00)     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., Стрілець-Бабенко О.В., Сокоренко 

О.С., Штанько А.Б., Арсірій О. В. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Затвердження результатів єдиного вступного випробування з іноземної 

(англійської) 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. 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

1. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів вступного іспиту з іноземної 

(англійської) 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. 

ВИСТУПИЛИ: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

Т. А. Нестеренко поінформувала про результати вступного іспиту з іноземної 

(англійської) мови від 25 серпня 2020 року  

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

(заочна), без ЗНО   

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові 

вступника 

Конкурсний предмет: 
Вступний іспит з 

іноземної (англійської) 

мови [100; 200] 

Відмітка про 

перезарахування 

1.  Войтович Юлія Олегівна 105 (сто п’ять)  

2.  Самсонов Андрій Артурович 105 (сто п’ять)  

 



Спеціальність: 073 Менеджмент 

Конкурсна пропозиція: Управління навчальним закладом – магістр на основі магістра 

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

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові 

вступника 

Конкурсний предмет: 
Вступний іспит з 

іноземної (англійської) 

мови [100; 200] 

Відмітка про 

перезарахування 

1.  Ситник Тетяна Миколаївна 105 (сто п’ять)  

2.  Ружич Олена Вадимівна 105 (сто п’ять)  

3.  Шостак Софія Олегівна 100 (сто)  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Узяти інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії до 

відома. 

2.Затвердити результати вступного іспиту з іноземної (англійської або німецької) 

мови  від 25 вересня 2020 року осіб, які вступають на 1 курс для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

на умовах перехресного вступу, без ЗНО. 

3.Допустити до участі у фахових вступних випробуваннях за результатами успішного 

складання вступного іспиту з іноземної (англійської або німецької) мови таких 

осіб:  

1. Войтович Юлію Олегівну 

2. Самсонова Андрія Артуровича 

3. Ситник Олену Вадимівну 

4. Ружич Олену Вадимівну 

5.Шостак Софію Олегівну. 

 

Голова приймальної комісії О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії В. В. Вдовенко 

 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                                О. А. Семенюк 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії В. В. Вдовенко 

  


