
Протокол № 44
засідання приймальної комісії  

Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка

25 вересня 2020 року (10.00) 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., Cтрілець-Бабенкотрілець-Бабенко О.В., Сокоренко 
О.С., Штанько А.Б., Арсірій О. В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про переведення  на  державну  основу  студентів   пільгових  категорій  денної форми
здобуття  ступеня  бакалавра  (на  базі  ПЗСО)  за  спеціальностями  відповідно  до
конкурсних пропозицій 2020 року.

2. Про переведення на державну основу студентів  пільгових  категорій  денної  форми
здобуття  ступеня  бакалавра  (на  базі  молодшого  спеціаліста)  за  спеціальностями
відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.

3. Про переведення на державну основу студентів  пільгових категорій денної та заочної
форми  здобуття  ступеня  магістра  за  спеціальностями  відповідно  до  конкурсних
пропозицій 2020 року.

ХІД ЗАСІДАННЯ

1. СЛУХАЛИ: Про переведення на державну основу студентів  пільгових категорій 
денної форми здобуття ступеня бакалавра (на базі ПЗСО) за спеціальностями відповідно до 
конкурсних пропозицій 2020 року.

ВИСТУПИЛИ: Відповідальний  секретар  приймальної  комісії  В. В.  Вдовенко  з
інформацією про  переведення  на  державну основу студентів   пільгових  категорій  денної
форми  здобуття  ступеня  бакалавра  (на  базі  ПЗСО)  за  спеціальностями  відповідно  до
конкурсних пропозицій 2020 року.

Відповідальний  секретар  повідомила,  що  відповідно  до  рішення  конкурсної  комісії
Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення
кваліфікації  та перепідготовку кадрів у 2020 році від 24 вересня 2020 року (витяг із
протоколу №5)  приймальна комісія має право рекомендувати перевести на вакантні місця
державного  замовлення  осіб,  зарахованих  відповідно  до  наказу  ректора  ЦДПУ  ім.
В. Винниченка від 11 вересня 2020 року № 104/1-ст на 1 курс денної форми здобуття освіти



за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти згідно зі списком:

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Освітньо-професійні програми: Середня освіта (Українська мова і література та Мова і 
література (англійська)); Середня освіта (Українська мова і література) та Психологія 
(практична психологія)

1. Толкун Дар’я Василівна

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Спеціальність: 053 Психологія
Освітньо-професійна програма: Психологія (практична психологія)

1. Косенко  Катерина Олександрівна

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Мова і література (англійська та 
німецька))

1. Антонюк Катерина Леонідівна

Спеціальність: 035.041 Філологія.  Германські мови та літератури (переклад включно),
перша – англійська 
Освітньо-професійна  програма:  Філологія  (Германські  мови  та  літератури  (переклад
англійська та німецька мови включно)

1. Качур Катерина Ігорівна

Спеціальність: 035.043 Філологія.  Германські мови та літератури (переклад включно),
перша – німецька
Освітньо-професійна програма: Філологія (Германські мови та літератури (переклад німецька
та англійська мови включно)

1. Рішко Богдан Васильович

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізична культура) та методика 
спортивно-масової роботи

1. Дацький Євген Євгенович
2. Винник Володимир Олександрович

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА

Спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія)
Освітньо-професійні програми: Середня освіта (Історія та Географія); Середня освіта 
(Історія, Правознавство)

1. Чернійчук Ельвіра Василівна

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальність: 024 Хореографія
Освітньо-професійна програма: Хореографія

1. Остапенко Наталія Михайлівна



УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома.

2. З 24 вересня 2020 року перевести осіб, зарахованих відповідно до наказу ректора ЦДПУ
ім. В. Винниченка від 25 вересня 2020 року № 113/1-ст на 1 курс денної форми здобуття
освіти  за  спеціальностями  за  рахунок  коштів  фізичних  та/або  юридичних  осіб  для
здобуття  ступеня  бакалавра  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  у  поданій
пропозиції.

2. СЛУХАЛИ: Про переведення на державну основу студентів  пільгових категорій
денної форми  здобуття  ступеня  бакалавра  (на  базі  молодшого  спеціаліста)  за
спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.

ВИСТУПИЛИ: Відповідальний  секретар  приймальної  комісії  В. В.  Вдовенко  з
інформацією про  переведення  на  державну основу студентів   пільгових  категорій  денної
форми  здобуття  ступеня  бакалавра  (на  базі  молодшого  спеціаліста)  за  спеціальностями
відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.

Відповідальний  секретар  повідомила,  що  відповідно  до  рішення  конкурсної  комісії
Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення
кваліфікації  та перепідготовку кадрів у 2020 році від 24 вересня 2020 року (витяг із
протоколу №5), приймальна комісія має право рекомендувати перевести на вакантні місця
державного  замовлення  осіб,  зарахованих  відповідно  до  наказу  ректора  ЦДПУ  ім.
В. Винниченка від 25 вересня 2020 року № 113/1-ст на 1 курс денної форми здобуття освіти
за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня
бакалавра на основі молодшого спеціаліста згідно зі списком:

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Трудове навчання та технології)

1. Ільїн Дмитро Олексійович

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Спеціальність: 013 Початкова освіта
Освітньо-професійна програма: Початкова освіта та Психологія (практична психологія)

1. Вініченко Денис Андрійович

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальність: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура)

1. Гребенчуков Андрій Олександрович

УХВАЛИЛИ:



1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома.

2. З 24 вересня 2020 року перевести на державну форму навчання осіб, зарахованих
відповідно до наказу ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 25 вересня 2020 року №
113/1-ст на 1 курс денної форми здобуття освіти за спеціальностями для здобуття
ступеня бакалавра на базі молодшого спеціаліста в поданій пропозиції.

3. СЛУХАЛИ: Про переведення на державну основу студентів  пільгових категорій
денної та  заочної форми  здобуття  ступеня  магістра  (на  основі  ступеня  бакалавра)  за
спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.

ВИСТУПИЛИ: Заступник  відповідального  секретаря  приймальної  комісії
Т. А. Нестеренко з інформацією про  переведення на державну основу студентів  пільгових
категорій денної та заочної форми здобуття ступеня магістра за спеціальностями відповідно
до конкурсних пропозицій 2020 року.

Заступник  відповідального  секретаря  повідомила,  що  відповідно  до  рішення  конкурсної
комісії  Міністерства  освіти  і  науки  України  з  відбору  виконавців  державного
замовлення  на  підготовку  фахівців,  наукових,  науково-педагогічних  та  робітничих
кадрів, підвищення кваліфікації  та перепідготовку кадрів у 2020 році від 24 вересня
2020  року  (витяг  із  протоколу  №5),  приймальна  комісія  має  право  рекомендувати
перевести  на  вакантні  місця  державного  замовлення  осіб,  зарахованих  відповідно  до
наказів ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 12 вересня 2020 року (№ 70-ун, № 70/1-ун) на 1
курс денної форми здобуття освіти за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або
юридичних  осіб  для  здобуття  ступеня  магістра  (на  основі  ступеня  бакалавра)  згідно  зі
списком:

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання)
1. Бобров Віктор Віталійович  (код пільги 104)
2. Шаповалов Ростислав Миколайович (код пільги 104)
3. Слинченко Наталія Олександрівна (код пільги 104)
4. Кіріченко Володимир Вікторович (код пільги 103)
5. Крамаренко Андрій Миколайович (код пільги 103)
6. Цикерда Роман Миколайович (код пільги 103)
7. Горохов Віталій Іванович (код пільги 103)
8. Верло Іван Іванович (код пільги 103)
9. Лисий Василь Олексійович (код пільги 103)
10. Костенко Володимир Іванович (код пільги 103)
11. Логінов Артем Васильович (код пільги 100)
12. Бережний Віталій Анатолійович (код пільги 103)

Спеціальність: 014.08 Середня освіта (Фізика)
1. Єршов Сергій Сергійович (код пільги 103)

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
1. Шуліка Євген (код пільги 103)
2. Піпаш Михайло Юрійович (код пільги 103)
3. Жбанов Кирило Дмитрович (код пільги 103)
4. Бараннік Дмитро Олександрович (код пільги 103)
5. Куженко Андрій Миколайович (код пільги 103)



МИСТЕЦЬКИЙ ФПКУЛЬТЕТ
Спеціальність: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

1. Єпіфанова Наталія Василівна (код пільги 114)

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Спеціальність: 014.021 Середня освіта (Англійська мова та література)

1. Остапчук Альона Миколаївна (код пільги 104/9104)

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ
Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова та література)

1. Черненко Богдана Дмитрівна (код пільги 104/9104)

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА
Спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія)

1. Малюков Михайло Сергійович (код пільги 114)

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

спеціальністю, 1 курс (денна)
Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

1. Сапітонов Богдан Ігорович (код пільги 133)
2. Кравченко Володимир Володимирович (код пільги 104)

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
Спецільність: 011 Освітні, педагогічні науки

1. Камінський Олег Миколайович (код пільги 133)
2. Прітула Карина Андріївна (код пільги 104/9104)

Спеціальність: 013 Початкова освіта
1. Ніколенко Наталія Анатоліївна (код пільги 104/9104)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома.

2. З 24 вересня 2020 року перевести на державну форму навчання осіб, зарахованих
відповідно до наказу ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка від 25 вересня 2020 року (№
70/1-м) на 1 курс денної та заочної форми здобуття освіти за спеціальностями для
здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра в поданій пропозиції.

Голова приймальної комісії                                                                   О. А. Семенюк 

 Відповідальний секретар 
 приймальної комісії                                                                                 В. В. Вдовенко
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