
Протокол № 9 

засідання приймальної комісії   
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 
 

від 20 липня 2020 року          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; 

Нестеренко Т.А. –  в.о. 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. Реєстрація вступників для проходження творчих заліків, для участі в конкурсному 

відборі для здобуття ступеня бакалавра відповідно до конкурсних пропозицій 

2020 року  

2. Реєстрація вступників (пільгових категорій) для складання вступних іспитів, для 

участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на базі ПЗСО 

відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

3. Затвердження порядку складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

засобами дистанційної освіти (Moodle) для магістрів педагогічних спеціальностей. 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

1. СЛУХАЛИ: про реєстрацію вступників для проходження творчих заліків, для 

участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра відповідно до конкурсних 

пропозицій 2020 року  

ВИСТУПИЛИ: в.о. відповідального секретаря приймальної комісії 

Т. А. Нестеренко повідомила, що реєстрації вступників для проходження творчих заліків, 

для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра відповідно до 

конкурсних пропозицій 2020 року  відбуватиметься з 21.липня до 31.липня 2020 року. 

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома.  

2. СЛУХАЛИ: про реєстрацію вступників пільгових категорій) для складання 

вступних іспитів, для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на 

базі ПЗСО відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 



ВИСТУПИЛИ: в.о. відповідального секретаря приймальної комісії 

Т. А. Несторенко повідомила, що реєстрація вступників пільгових категорій) для 

складання вступних іспитів, для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня 

бакалавра на базі ПЗСО відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 
відбуватиметься з 21.липня до 31.липня 2020 року. 

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома.  

3. СЛУХАЛИ: про затвердження порядку складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови засобами дистанційної освіти (Moodle) для магістрів педагогічних 

спеціальностей. 

ВИСТУПИЛИ: в.о. відповідального секретаря приймальної комісії 

Т. А. Несторенко ознайомила  з порядком складання єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови засобами дистанційної освіти (Moodle) для магістрів педагогічних спеціальностей. 

ПОРЯДОК 
складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови засобами дистанційної освіти 

(Moodle) для магістрів педагогічних спеціальностей 

 

Відповідно до Правил прийому до ЦДПУ імені Володимира Винниченка п. 2.2,  с. 

76, абітурієнт, який бере участь у конкурсі на навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» в ЦДПУ ім. В. Винниченка, складає 

єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі тесту з іноземної (англійської або 

німецької) мови незалежно від того, скільки та які спеціальності (освітні програми) ним 

обрано. Це правило не поширюється на спеціальності, для яких іноземна мова є фахом. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню 

на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 року № 211, на підставі 

пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, беручи до уваги статтю 32 Закону 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Указ Президента України від 13 

березня 2020 року №87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної 

безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 

спричиненої коронаврусом SARS-coV-2», підпункт 2 пункту 13 Положення про 

Функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у 

надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи 

цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 

листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 

2016 року за № 1623/29752, та враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони 

здоров’я абітурієнти 1потоку,  які беруть участь у конкурсі на навчання для здобуття 

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

ім. В. Винниченка, складатимуть єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі тесту з 

іноземної (англійської або німецької) мови засобами дистанційної освіти (система 

Moodle).  

Установлено такий порядок складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови. 

1. Заступникам голови  фахової комісії з іноземної мови вносять у систему тестові 

завдання єдиного  вступного іспиту з англійської і німецької мов, розроблені й 

затверджені наказом № 43-ун від 23.03.2020. 

https://osvita.ua/legislation/other/71577/
http://uk.wikipedia.org/wiki/Moodle


2. Під час прийому документів на навчання технічний секретар приймальної комісії 

ідентифікує особу абітурієнта після перевірки відповідних документів (паспорт) та 

надає вступникові унікальний пароль для проходження тесту. 

3. Згідно з розкладом приймальної комісії, заступники голів фахових комісій 

відкривають доступ до тестів. 

4. Протягом визначеного приймальною комісією часу абітурієнт проходить онлайн-

тест. 

5. Заступники голови предметної комісії оброблюють дані перевірки тестів, уносять 

результати у відомості та екзаменаційні аркуші в день проведення іспиту.  

6. На засіданні приймальної комісії затверджуються результати єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови. 

7. Єдиний іспит з іноземної мови має кваліфікаційний характер (крім спеціальностей, 

для яких іноземна мова є фахом та в підсумку оцінюється за двобальною шкалою 

«склав»/«не склав». При цьому: 

a) для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала; 

б) мінімальна позитивна оцінка складає 60 балів; 

в) до екзаменаційної відомості вноситься оцінка 0 (нуль), якщо абітурієнт отримав 

оцінку, нижчу ніж 60 балів і оцінка 1 (один), якщо абітурієнт отримав оцінку 60 або 

більше балів. 

Абітурієнт, який не склав єдиний іспит з іноземної мови, автоматично  

вибуває з конкурсного відбору за всіма спеціальностями (магістерськими  

програмами) на які він подав документи (крім магістерських програм, для  

яких іноземна мова є фахом та спеціальностей, для вступу на які складається єдиний 

вступний іспит з іноземної мови за технологіями ЗНО). 

8. Абітурієнти, які успішно склали єдиний іспит з іноземної мови, допускаються до 

інших фахових вступних випробувань, які проводяться письмово у визначений 

приймальною комісією час і передбачають безпосередню присутність абітурієнта. 

УХВАЛИЛИ: затвердити  Порядок складання єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови засобами дистанційної освіти (Moodle) для магістрів педагогічних спеціальностей. 

 

Голова приймальної комісії         О. А. Семенюк 

 

В. о. відповідального секретаря приймальної комісії Т. А. Нестеренко 


