
Протокол № 45 (ІІ)
засідання приймальної комісії

Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка

      29 вересня 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.,  Білих  О. П.,  Рацул А.Б.,  Ріжняк Р.Я.,  Стратан-
Артишкова Т.Б.,  Турчак А.Л.,  Філоретова Л.М.,  Плющ  В.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  фахових іспитів  від  29 вересня 2020 року осіб, що
претендують на участь додатковому конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра на
основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у ЦДПУ
ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року, Добір.

2. Допуск  до  участі  в  додатковому  конкурсному  відборі  на  здобуття  ступеня
магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за
спеціальністю 081 «Право» в ЦДПУ ім. В. Винниченка від 29 вересня 2020 року.

ХІД ЗАСІДАННЯ
1.  СЛУХАЛИ:  Затвердження  результатів  фахових  іспитів  від  29  вересня

2020 року осіб,  що  претендують  на  участь  у  додатковому  конкурсному  відборі  на
здобуття  ступеня  магістра  на  основі  ступеня  бакалавра,  магістра  (освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста) у ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних
пропозицій 2020 року, Добір.



ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

Конкурсна пропозиція: Правоохоронна діяльність – магістр за неспорідненою
спеціальністю, 1 курс (денна), Добір

№
з/п

Прізвище, ім’я, по
батькові вступника

29.09.2020
Відмітка про
перенесення

Конкурсний предмет: Основи
правоохоронної діяльності 

[100; 200]
Кількість балів

Цифрами Словами

1. 
Крушеніцький Владислав 
Сергійович

133 Сто тридцять три

2.
Печенюк Олег 
Віталійович

112 Сто дванадцять

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Спеціальність 053 Психологія
Конкурсна пропозиція: Психологія – магістр за неспорідненою спеціальністю на основі

бакалавра, 1 курс (заочна), Добір

№ з/
п

Прізвище, ім’я, по батькові
вступника

29.09.2020
Відмітка про
перенесення

Конкурсний предмет: Практична
психологія 
[100; 200]

Кількість балів

Цифрами Словами

1. Пилипенко Регіна Яківна 163 Сто шістдесят три

Конкурсна пропозиція: Психологія – магістр на основі магістра (спеціаліста), 1 курс
(заочна), без ЗНО, Добір



№
з/п

Прізвище, ім’я, по
батькові вступника

29.09.2020
Відмітка про перенесення

Конкурсний предмет:
Практична психологія 

[100; 200]
Кількість балів

Цифрами Словами

1. 
Войтович Юлія 
Олегівна 

150 Сто п’ятдесят

2.
Поляновська  
Вікторія 
Олександрівна

152
Сто п’ятдесят

два

Перенесено з конкурсної пропозиції
Психологія - магістр за неспорідненою

спеціальністю, 1 курс (заочна) 

3.
Колоколова Світлана 
Сергіївна 150 Сто п’ятдесят

Перенесено з конкурсної пропозиції
Психологія - магістр за неспорідненою

спеціальністю, 1 курс (денна)

4.
Самсонов Андрій 
Артурович

140 Сто п’ять

Спеціальність 073 Менеджмент
Конкурсна пропозиція: Управління навчальним закладом – магістр, 1 курс (денна), без

ЗНО, Добір

№ з/
п

Прізвище, ім’я, по
батькові вступника

29.09.2020
Відмітка про
перенесення

Конкурсний предмет: Педагогічні
системи та технології

[100; 200]
Кількість балів

Цифрами Словами

1. 
Козлова Світлана 
Сергіївна

170 Сто сімдесят

Спеціальність 073 Менеджмент
Конкурсна пропозиція: Управління навчальним закладом – магістр на основі магістра

(спеціаліста), 1 курс (денна), без ЗНО, Добір

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові
вступника

29.09.2020
Відмітка про
перенесення

Конкурсний предмет: Педагогічні
системи та технології

 [100; 200]
Кількість балів

Цифрами Словами

1. Ситник Тетяна Миколаївна 152 Сто п’ятдесят два

2.
Ружич Олена 
Володимирівна

140 Сто сорок

3. Шостак Софія Олегівна 145 Сто сорок п’ять



УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома.

2. Затвердити результати фахових іспитів від 26 серпня 2020 року осіб, що претендують
на  участь  у  конкурсному  відборі  на  здобуття  ступеня  магістра  на  основі  ступеня
бакалавра,  магістра  (освітньо-кваліфікаційного  рівня  спеціаліста)  у  ЦДПУ
ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.

3. Допустити  до участі  в  конкурсному відборі  на  здобуття  ступеня  магістра  на  основі
ступеня  бакалавра,  магістра  (освітньо-кваліфікаційного  рівня  спеціаліста)  у  ЦДПУ  ім.
В. Винниченка осіб відповідно до вище поданих пропозицій.

          

 2. СЛУХАЛИ: Допуск до участі в додатковому конкурсному відборі на здобуття
ступеня  магістра  на  основі  здобутого  ступеня  (освітньо-кваліфікаційного  рівня)  вищої
освіти за спеціальністю 081 «Право» в ЦДПУ ім. В. Винниченка від 29 вересня 2020 року.

ВИСТУПИЛИ:  Заступник  голови  приймальної  комісії  Т. А. Нестеренко,  яка
зазначила,  що відповідно до Умов прийому для здобуття  вищої  освіти  у  2020 році  та
пункту  1  параграфа  4   Правил  прийому  на  навчання  до  ЦДПУ  ім. В. Винниченка
конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-
кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» здійснюється у формі
єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови – ЄВІ та єдиного фахового вступного
випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей – ЄФПП (за
умови успішного складання ЄВІ та кожного блоку ЄФПП).

Станом на 16.00 29 вересня  2020 року  на  вступ  до ЦДПУ ім. В. Винниченка  для
здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)
вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» відповідно до конкурсних пропозицій 2020
року зареєстровано заяви таких осіб:

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА
Спеціальність 081 Право
Конкурсна пропозиція: Право – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна, 
комерція)

№  
п/п

Прізвище,
ім’я, по

батькові особи

Пріорите
т

Єдиний
фаховий

вступний
іспит з

іноземної
мови [100

до 200]  

Єдине фахове
вступне

випробування
за тест з

права

Єдине фахове
вступне

випробування за
тест із загальних

навчальних
правничих

компетентностей,  

Конкурсни
й бал

1
Луньова 
Вікторія 
Олександрівна

1 106 104 114 107

2
Пономаренко 
Владислав 
Ігорович

1 106 152 122 132,5



УХВАЛИЛИ: допустити до участі в додатковому конкурсному відборі на здобуття
ступеня  магістра  на  основі  здобутого  ступеня  (освітньо-кваліфікаційного  рівня)  вищої
освіти за спеціальністю 081 «Право» в ЦДПУ ім. В. Винниченка від 29 вересня 2020 року.

Голова приймальної комісії                                                                   О. А. Семенюк 

 Відповідальний секретар 
 приймальної комісії                                                                                 В. В. Вдовенко
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