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  Протокол № 4 

засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка 

 

від 23 березня 2020 року                      м. Кропивницький 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження програм вступних випробувань та екзаменаційних матеріалів для 

вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка в 2020 році. 

 

І. Слухали: про затвердження програм вступних випробувань та екзаменаційних 

матеріалів для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2020 році. 

1.1. Виступила: відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з 

інформацією про програми вступних випробувань та екзаменаційних матеріалів для вступу 

на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка в 2020 році. 

Відповідальний секретар повідомила, що програми вступних випробувань та відповідні 

екзаменаційні матеріали потрібно затвердити не пізніше ніж за три місяці до початку 

прийому документів згідно пункту 1 розділу IV Положення про приймальну комісію 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, затвердженого Вченою радою університету від 26.12.2019 р. (протокол № 5), 

розробленого відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

15.10.2015 р. № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 р. за 

№ 1353/27798 (зі змінами).  

До приймальної комісії надійшли програми та відповідні екзаменаційні матеріали, 

розроблені відповідно до вимог Положення про предметні екзаменаційні комісії та комісії 

для проведення співбесід Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка та Положення про фахові атестаційні комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, затверджених Вченою радою університету від 26.12.2019 р. (протокол № 5) та 

наказом ЦДПУ ім. В. Винниченка від 28 грудня 2019 року № 184-ун відповідно до 

Присутні:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени 

комісії: 

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 

 

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., Сільченко Ю.Ю., Сокоренко О.С., 

Штанько А.Б., Семеренко А.С. 
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конкурсних пропозицій 2020 року із зазначенням порядку оцінювання вступних 

випробувань: 

ПРОГРАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІД 
із вступниками, яким Правилами прийму на навчання до ЦДПУ ім. В.Винниченка в 2020 

році встановлено спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі для 

здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 
Спеціальності 

Голова предметної 

екзаменаційної комісії та 

комісії для проведення 

співбесід 

1.  Українська 

мова та 

літератури 

012 Дошкільна освіта; 

013 Початкова освіта; 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література);  

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології); 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості); 

016 Спеціальна освіта; 

053 Психологія; 

061 Журналістика; 

231 Соціальна робота. 

Лаврусенко Марія 

Іванівна, доцент кафедри 

української та 

зарубіжної літератури  

2.  Англійська 

мова 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська); 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька); 

035.04 Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад включно); 

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика). 

Апалат Ганна Павлівна, 
доцент кафедри 

англійської мови та 

методики її викладання 

3.  Німецька 

мова 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська); 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька); 

035.04 Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад включно); 

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика). 

Пянковська Ірина 

Володимирівна, завідувач 

кафедри німецької мови та 

методики її викладання 

4.  Географія 014.07 Середня освіта (Географія). Зарубіна Антоніна 

Володимирівна,  

старший викладач  

кафедри географії та 

геоекології 

5.  Біологія 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 

014.15 Середня освіта (Природничі науки). 
Калініченко Надія 

Андріївна, професор 

кафедри біології та 

методики її викладання 

6.  Хімія 014.06 Середня освіта (Хімія). Бохан Юлія 

Володимирівна, доцент 

кафедри природничих 

наук та методик їхнього 

навчання 

7.  Математика 014.04 Середня освіта (Математика); 

014.08 Середня освіта (Фізика); 

014.09 Середня освіта (Інформатика); 

112 Статистика; 

122 Комп’ютерні науки. 

Ключник Інна 

Геннадіївна, доцент 

кафедри математики 

8.  Історія 

України 

014.03 Середня освіта (Історія); 

052 Політологія; 

081 Право. 

Житков Олександр 

Анатолійович, доцент 

кафедри історії України 
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ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ 
для вступників, яким Правилами прийму на навчання до ЦДПУ ім. В.Винниченка в 2020 році 

встановлено спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття 

освітнього ступеня «молодшого бакалавра», або «бакалавр» на основі повної загальної 

середньої освіти 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 
Спеціальності 

Голова предметної 

екзаменаційної комісії та 

комісії для проведення 

співбесід 

1.  Українська 

мова та 

літератури 

012 Дошкільна освіта; 

013 Початкова освіта; 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська); 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька);  

014.03 Середня освіта (Історія); 

014.04 Середня освіта (Математика); 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 

014.06 Середня освіта (Хімія); 

014.07 Середня освіта (Географія); 

014.08 Середня освіта (Фізика); 

014.09 Середня освіта (Інформатика); 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології); 

014.11 Середня освіта (Фізична культура); 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

014.15 Середня освіта (Природничі науки); 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості); 

016 Спеціальна освіта; 

017 Фізична культура і спорт; 

023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація; 

024 Хореографія; 

035 Філологія; 

052 Політологія; 

053 Психологія; 

061 Журналістика; 

081 Право; 

112 Статистика; 

122 Комп’ютерні науки; 

231 Соціальна робота. 

102 Хімія (мол. бакалавр) 

Лаврусенко Марія 

Іванівна, доцент кафедри 

української та 

зарубіжної літератури  

2.  Англійська 

мова 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська); 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька);  

014.03 Середня освіта (Історія); 

014.04 Середня освіта (Математика); 

014.07 Середня освіта (Географія); 

014.08 Середня освіта (Фізика); 

014.09 Середня освіта (Інформатика); 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 

016 Спеціальна освіта; 

035 Філологія; 

052 Політологія; 

053 Психологія; 

061 Журналістика; 

081 Право; 

Апалат Ганна Павлівна, 
доцент кафедри 

англійської мови та 

методики її викладання 
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112 Статистика; 

122 Комп’ютерні науки; 

231 Соціальна робота  

102 Хімія (мол. бакалавр) 

3.  Німецька 

мова 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська); 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька);  

014.03 Середня освіта (Історія); 

014.04 Середня освіта (Математика); 

014.07 Середня освіта (Географія); 

014.08 Середня освіта (Фізика); 

014.09 Середня освіта (Інформатика); 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 

016 Спеціальна освіта; 

035 Філологія; 

052 Політологія; 

053 Психологія; 

061 Журналістика; 

081 Право; 

112 Статистика; 

122 Комп’ютерні науки; 

231 Соціальна робота 

102 Хімія (мол. бакалавр) 

Пянковська Ірина 

Володимирівна, завідувач 

кафедри німецької мови та 

методики її викладання 

4.  Географія 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська); 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька); 

014.03 Середня освіта (Історія); 

014.07 Середня освіта (Географія); 

014.09 Середня освіта (Інформатика); 

014.11 Середня освіта (Фізична культура); 

014.15 Середня освіта (Природничі науки); 

035 Філологія; 

112 Статистика; 

122 Комп’ютерні науки 

102 Хімія (мол. бакалавр) 

Зарубіна Антоніна 

Володимирівна,  

старший викладач 

кафедри географії та 

геоекології 

5.  Біологія 012 Дошкільна освіта; 

013 Початкова освіта; 

014.04 Середня освіта (Математика); 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 

014.06 Середня освіта (Хімія); 

014.07 Середня освіта (Географія); 

014.08 Середня освіта (Фізика); 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології); 

014.11 Середня освіта (Фізична культура); 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

014.15 Середня освіта (Природничі науки); 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології);  

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості); 

016 Спеціальна освіта; 

017 Фізична культура і спорт; 

053 Психологія; 

231 Соціальна робота. 

102 Хімія (мол. бакалавр) 

Калініченко Надія 

Андріївна, професор 

кафедри біології та 

методики її викладання 

6.  Хімія 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 

014.06 Середня освіта (Хімія); 

014.15 Середня освіта (Природничі науки); 

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

Бохан Юлія 

Володимирівна, доцент 

кафедри природничих 
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промисловості).  

102 Хімія (мол. бакалавр) 
наук та методик їхнього 

навчання 

7.  Фізика 014.04 Середня освіта (Математика); 

014.06 Середня освіта (Хімія); 

014.08 Середня освіта (Фізика); 

014.09 Середня освіта (Інформатика); 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології); 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 

112 Статистика; 

014.15 Середня освіта (Природничі науки); 

122 Комп’ютерні науки. 

102 Хімія (мол. бакалавр) 

Величко Степан 

Петрович, професор 

кафедри фізики та 

методики її викладання 

8.  Математика 012 Дошкільна освіта; 

013 Початкова освіта; 

014.04 Середня освіта (Математика); 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 

014.06 Середня освіта (Хімія); 

014.07 Середня освіта (Географія) 

014.08 Середня освіта (Фізика); 

014.09 Середня освіта (Інформатика); 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології); 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

014.15 Середня освіта (Природничі науки); 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості); 

052 Політологія; 

053 Психологія; 

061 Журналістика; 

081 Право; 

112 Статистика; 

122 Комп’ютерні науки; 

231 Соціальна робота. 

102 Хімія (мол. бакалавр) 

Ключник Інна 

Геннадіївна, доцент 

кафедри математики 

9.  Історія 

України 

012 Дошкільна освіта; 

013 Початкова освіта; 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська); 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька); 

014.03 Середня освіта (Історія); 

014.04 Середня освіта (Математика); 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 

014.07 Середня освіта (Географія); 

014.08 Середня освіта (Фізика); 

014.09 Середня освіта (Інформатика); 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології); 

014.11 Середня освіта (Фізична культура); 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

014.15 Середня освіта (Природничі науки); 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості); 

016 Спеціальна освіта; 

023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація; 

024 Хореографія; 

035 Філологія; 

052 Політологія; 

Житков Олександр 

Анатолійович, доцент 

кафедри історії України 
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053 Психологія; 

061 Журналістика; 

081 Право; 

112 Статистика; 

122 Комп’ютерні науки; 

231 Соціальна робота. 

102 Хімія (мол. бакалавр) 

 

ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ 
для перевірки та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей осіб при вступі на навчання 

до ЦДПУ ім. В.Винниченка в 2020 році для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на 

основі повної загальної середньої освіти 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 
Спеціальності 

Голова предметної 

екзаменаційної комісії та 

комісії для проведення 

співбесід 

1.  з образотворчого 

мистецтва 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 
Пунгіна Ольга 

Анатоліївна, доцент 

кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну 

2.  з хореографії 024 Хореографія Спінул Ігор 

Васильович, доцент 

кафедри музичного 

мистецтва і хореографії 

3.  з фізичної 

культури 

017 Фізична культура і спорт Маркова Олена 

Віталіївна, доцент кафедри 

теорії та методики 

фізичного виховання 

 

 

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 
для осіб, які вступають на навчання до ЦДПУ ім. В.Винниченка в 2020 році для здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста 

зі скороченим терміном навчання, на 1 курс 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 

(дисципліна) 

Спеціальності 

Заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

факультету за відповідними 

спеціальностями 

Фахова атестаційна комісія факультету педагогіки та психології 

1.  Педагогіка 013 Початкова освіта 

денна/заочна форми навчання 
Радул Ольга Сергіївна, 
професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти 

Фахова атестаційна комісія факультету філології та журналістики 

2.  Українська мова і 

література 

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і література) 

заочна форма навчання 

Нестеренко Тетяна 

Анатоліївна, доцент кафедри 

української мови 

Фахова атестаційна комісія фізико-математичного факультету 

3.  Математика 014.04 Середня освіта 

(Математика) 

денна форма навчання 

Кушнір Василь 

Андрійович, професор 

кафедри математики 
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4.  Фізика 014.08 Середня освіта (Фізика) 

денна/заочна форми навчання 

Величко Степан Петрович , 

доцент кафедри фізики та 

методики її викладання 

5.  Технологічна 

підготовка 

014.10 Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології) 

енна/заочна форма навчання 

Садовий Микола Ілліч, 

завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

6.  Комп’ютерна 

підготовка 

015.10 Професійна освіта 

(Комп’ютерні технології) 

денна форма навчання 

Садовий Микола Ілліч, 

завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

7.  Технологічна 

підготовка 

015.17 Професійна освіта 

(Технологія виробів легкої 

промисловості) 

денна форма навчання 

Садовий Микола Ілліч, 

завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

Фахова атестаційна комісія факультету історії та права 

8.  Теорія держави та 

права і 

конституційне право 

України 

081 Право 

заочна форма навчання 

Соболь Євген Юрійович, 

завідувач кафедри державно-

правових дисциплін та 

адміністративного права 

Фахова атестаційна комісія мистецького факультету 

9.  Творчий конкурс з 

музичного 

мистецтва 

014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

денна/заочна форми навчання 

Локарєва Юлія Валеріанівна, 

старший викладач кафедри 

музичного мистецтва і 

хореографії 

Фахова атестаційна комісія факультету фізичного виховання 

10.  Фізична підготовка 

та теоретичне 

повідомлення з 

фізичної культури 

014.11 Середня освіта 

(Фізична культура) 

заочна форма навчання 

Шевченко Ольга 

Володимирівна, доцент 

кафедри теорії і методики 

фізичного виховання 

з нормативним терміном навчання, на 2 курс 

(добір на вакантні місця набору 2019 року) 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 

(дисципліна) 

Спеціальності 

Заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

факультету за відповідними 

спеціальностями 

Фахова атестаційна комісія факультету педагогіки та психології 

1.  Українська мова 012 Дошкільна освіта 

денна/заочна форми навчання 

Довга Тетяна Яківна, 

професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової 

освіти 

2.  Українська мова 013 Початкова освіта 

денна/заочна форми навчання 
Радул Ольга Сергіївна, 
професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової 

освіти 

3.  Анатомія та 

фізіологія  

016 Спеціальна освіта 

денна форма навчання 
Лабенко Олександр 

Віталійович, доцент 

кафедри спеціальної освіти та 

здоров’я людини 

4.  Загальна психологія 053 Психологія Гейко Євгенія Вікторівна, 
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денна/заочна форми навчання завідувач кафедри 

практичної психології 

5.  Педагогіка 231 Соціальна робота 

денна форма навчання 
Рацул Олександр 

Анатолійович, завідувач 

кафедри соціальної роботи, 

соціальної педагогіки та 

психології 

Фахова атестаційна комісія факультету філології та журналістики 

6.  Українська мова і 

література 

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і література) 

денна/заочна форми навчання 

Нестеренко Тетяна 

Анатоліївна, доцент 

кафедри української мови 

7.  Основи 

журналістики 

061 Журналістика 

денна форма навчання 
Шульга Дмитро 

Олександрович, старший 

викладач кафедри 

журналістики, видавничої 

справи та редагування  

Фахова атестаційна комісія факультету іноземних мов 

8.  Англійська мова 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (англійська), 

денна/заочна форми навчання 

Апалат Ганна Павлівна, 
доцент кафедри англійської 

мови та методики її 

викладання 

9.  Німецька мова 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (німецька), 

денна форма навчання 

Пянковська Ірина 

Володимирівна, доцент, 

завідувач кафедри німецької 

мови та методики її 

викладання 

10.  Англійська мова 035.041 Філологія. (Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша-англійська 

денна форма навчання; 

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика  

денна форма навчання 

Тарнавська Марина 

Миколаївна, доцент 

кафедри перекладу, 

прикладної та загальної 

лінгвістики 

11.  Німецька мова 035.043 Філологія. (Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша-німецька 

денна форма навчання; 

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика  

денна форма навчання 

Тарнавська Марина 

Миколаївна, доцент 

кафедри перекладу, 

прикладної та загальної 

лінгвістики 

Фахова атестаційна комісія фізико-математичного факультету 

12.  Вища математика та 

інформатика 

112 Статистика  

денна форма навчання 
Довгенко Яна Олексіївна, 
доцент кафедри прикладної 

математики, статистики та 

економіки 

13.  Математика 014.04 Середня освіта 

(Математика) денна форма 

навчання 

Кушнір Василь 

Андрійович, професор 

кафедри математики  

14.  Фізика 014.08 Середня освіта (Фізика) 

денна форма навчання 
Величко Степан 

Петрович, професор 

кафедри фізики та методики 

її викладання 

15.  Інформатика 014.09 Середня освіта Рєзіна Ольга Василівна, 
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(Інформатика) 

денна форма навчання 

доцент кафедри інформатики 

та інформаційних технологій 

16.  Технологічна 

підготовка 

014.10 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

денна/заочна форми навчання; 

015.17 Професійна освіта 

(Технологія виробів легкої 

промисловості) 

денна форма навчання 

Садовий Микола Ілліч, 

завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

17.  Комп’ютерна 

підготовка 

015.10 Професійна освіта 

(Комп’ютерні технології) 

денна форма навчання 

Садовий Микола Ілліч, 

завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

18.  Інформатика 122 Комп’ютерні науки 

денна форма навчання 
Паращук Степан 

Дмитрович, доцент 

кафедри інформатики та 

інформаційних технологій 

Фахова атестаційна комісія факультету історії та права 

19.  Історія 014.03 Середня освіта (Історія) 

денна/заочна форми навчання 
Житков Олександр 

Анатолійович, доцент. 

кафедри історії України 

20.  Теорія держави та 

права і 

конституційне право 

України 

081 Право 

денна/заочна форми навчання 

Соболь Євген Юрійович, 

завідувач кафедри державно-

правових дисциплін та 

адміністративного права 

21.  Вступ до політології 052 Політологія 

денна/заочна форми навчання 
Харченко Юлія 

Володимирівна, завідувач 

кафедри філософії та 

політології 

Фахова атестаційна комісія природничо-географічного факультету 

22.  Біологія 014.05 Середня освіта (Біологія) 

денна/заочна форми навчання 

 

Калініченко Надія 

Андріївна, професор 

кафедри біології та методики 

її викладання 

23.  Біологія 014.15 Середня освіта 

(Природничі науки) 

денна форма навчання 

Подопригора Наталія 

Володимирівна, завідувач 

кафедри природничих 

наук та методик їхнього 

викладання 

24.  Хімія 014.06 Середня освіта (Хімія) 

денна форма навчання 
Бохан Юлія 

Володимирівна, доцент 

кафедри природничих наук 

та методик їхнього навчання 

25.  Географія 014.07 Середня освіта 

(Географія) 

денна/заочна форми навчання 

Мирза-Сіденко 

Валентина Миколаївна , 

доцент кафедри географії та 

геоекології 

Фахова атестаційна комісія факультету фізичного виховання 

26.  Фізична підготовка 

та історія фізичної 

культури 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура); 

денна/заочна форми навчання 

Шевченко Ольга 

Володимирівна, доцент 

кафедри теорії і методики 

фізичного виховання 
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27.  Основи спортивної 

та професійної 

діяльності тренера-

викладача з виду 

спорту 

017 Фізична культура і спорт 

заочна форма навчання 
Бондаренко Сергій 

Васильович, професор 

кафедри теорії та методики 

олімпійського і професійного 

спорту 

Фахова атестаційна комісія мистецького факультету 

28.  Музичне мистецтво 014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

денна форма навчання 

Локарєва Юлія 

Валеріанівна, старший 

викладач кафедри музичного 

мистецтва і хореографії 

29.  Образотворче 

мистецтво (живопис) 

014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) 

денна форма навчання; 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

денна/заочна форми навчання 

Пунгіна Ольга Анатоліївна, 

доцент кафедри 

образотворчого мистецтва та 

дизайну 

30.  Хореографічне 

мистецтво 

024 Хореографія 

денна/заочна форми навчання 

Спінул Ігор Васильович , 

доцент кафедри музичного 

мистецтва і хореографії 

з нормативним терміном навчання, на 3 курс 

(добір на вакантні місця набору 2018 року) 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 

(дисципліна) 

Спеціальності 

Заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

факультету за відповідними 

спеціальностями 

Фахова атестаційна комісія фізико-математичного факультету 

1.  Математика 014.04 Середня освіта 

(Математика) денна форма 

навчання 

Кушнір Василь 

Андрійович, професор 

кафедри математики  

2.  Фізика 014.08 Середня освіта (Фізика) 

денна/заочна форми навчання 
Величко Степан 

Петрович, професор кафедри 

фізики та методики її 

викладання 

3.  Технологічна 

підготовка 

014.10 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

денна/заочна форми навчання  

015.17 Професійна освіта 

(Технологія виробів легкої 

промисловості) 

денна форма навчання 

Садовий Микола Ілліч, 

завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

4.  Комп’ютерна 

підготовка 

015.10 Професійна освіта 

(Комп’ютерні технології)  

денна форма навчання 

Садовий Микола Ілліч, 

завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

 

5.  Вища математика та 

інформатика 

112 Статистика  

денна форма навчання 
Довгенко Яна Олексіївна, 
доцент кафедри прикладної 

математики, статистики та 

економіки 

6.  Інформатика 122 Комп’ютерні науки 

денна форма навчання 
Паращук Степан 

Дмитрович, доцент кафедри 
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інформатики 

Фахова атестаційна комісія факультету історії та права 

7.  Історія 014.03 Середня освіта (Історія) 

денна/заочна форми навчання 
Житков Олександр 

Анатолійович, доцент. 

кафедри історії України 

8.  Вступ до політології 052 Політологія 

денна форма навчання 
Харченко Юлія 

Володимирівна, завідувач 

кафедри філософії та 

політології 

Фахова атестаційна комісія факультету іноземних мов 

9.  Англійська мова 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (англійська), 

денна/заочна форми навчання  

Апалат Ганна Павлівна, 
доцент кафедри англійської 

мови та методики її викладання 

10.  Німецька мова 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (німецька), 

денна форми навчання 

Пянковська Ірина 

Володимирівна, доцент, 

завідувач кафедри німецької 

мови та методики її викладання 

11.  Англійська мова 035.041 Філологія. (Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша-англійська 

денна форма навчання; 

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика  

денна форма навчання 

Тарнавська Марина 

Миколаївна, доцент кафедри 

перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики 

12.  Німецька мова 035.043 Філологія. (Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша-німецька 

денна форма навчання; 

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика  

денна форма навчання 

Тарнавська Марина 

Миколаївна, доцент кафедри 

перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики 

 Фахова атестаційна комісія природничо-географічного факультету 

13.  

Географія 

014.07 Середня освіта 

(Географія) 

денна/заочна форми навчання 

Мирза-Сіденко Валентина 

Миколаївна, доцент кафедри 

географії та геоекології 

Фахова атестаційна комісія факультету фізичного виховання 

14.  Історія фізичної 

культури та 

фізіологічні основи 

фізичного виховання 

та спорту 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) денна/заочна форми 

навчання 

Шевченко Ольга 

Володимирівна, доцент 

кафедри теорії і методики 

фізичного виховання 

15.  Організаційні та 

спортивні основи 

тренерської 

діяльності 

017 Фізична культура і спорт 

денна/заочна форми навчання 

 

Бондаренко Сергій 

Васильович, професор 

кафедри теорії та методики 

олімпійського і професійного 

спорту 

Фахова атестаційна комісія мистецького факультету 

16.  Образотворче 

мистецтво (живопис) 

014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво); 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

денна форма навчання 

Пунгіна Ольга Анатоліївна, 

доцент кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну 
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17.  Хореографічне 

мистецтво 

024 Хореографія 

денна/заочна форми навчання 

Спінул Ігор Васильович , 

доцент кафедри 

хореографічних дисциплін 

 

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

для осіб, які вступають на навчання до ЦДПУ ім. В.Винниченка в 2020 році для 

здобуття освітнього ступеня «магістр»  

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 

(дисципліна) 

Спеціальності 

Заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

факультету за відповідними 

спеціальностями 

Фахова атестаційна комісія факультету педагогіки та психології 

1.  Педагогіка 012 Дошкільна освіта 

денна/заочна форми навчання 

Довга Тетяна Яківна, 

професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової 

освіти 

2.  Педагогіка  013 Початкова освіта 

денна/заочна форми навчання 
Радул Ольга Сергіївна, 
професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової 

освіти 

3.  Практична 

психологія 

053 Психологія 

денна/заочна форми навчання 

Гейко Євгенія Вікторівна, 

завідувач кафедри 

практичної психології 

4.  Соціальна педагогіка 231 Соціальна робота 

денна/заочна форми навчання 
Рацул Олександр 

Анатолійович, завідувач 

кафедри соціальної роботи, 

соціальної педагогіки та 

психології 

5.  Загальна педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки 

(Педагогіка вищої школи, 

Позашкільна освіта) 

денна/заочна форми навчання 

Радул Валерій Вікторович, 

завідувач кафедри педагогіки 

та менеджменту освіти 

6.  Педагогічні системи 

і технології 

011 Освітні, педагогічні науки 

(Педагогіка вищої школи, 

Позашкільна освіта) 

денна/заочна форми навчання 

Радул Валерій Вікторович, 

завідувач кафедри педагогіки 

та менеджменту освіти 

7.  Педагогіка 073 Менеджмент (Управління 

навчальним закладом) 

денна/заочна форми навчання 

Панченко Володимир 

Анатолійович, доцент 

кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти 

Фахова атестаційна комісія факультету філології та журналістики 

8.  Фахове вступне 

випробування з 

фундаментальних 

філологічних 

дисциплін 

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і література) 

денна/заочна форми навчання 

Нестеренко Тетяна 

Анатоліївна, доцент 

кафедри української мови 

Фахова атестаційна комісія факультету іноземних мов 

9.  Англійська філологія  

Англійська мова 

014.02 Середня освіта (Мова і 

література (англійська), 

денна/заочна форми навчання 

Апалат Ганна Павлівна, 
доцент кафедри англійської 

мови та методики її 

викладання 

10.  Англійська мова 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (німецька), 
Апалат Ганна Павлівна, 
доцент кафедри англійської 
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денна/заочна форми навчання; мови та методики її 

викладання 

11.  Англійська мова 035.043 Філологія (Германські 

мови та літератури (переклад 

включно)- перша німецька, 

денна форма навчання 

Тарнавська Марина 

Миколаївна, доцент 

кафедри перекладу, 

прикладної та загальної 

лінгвістики 

12.  Німецька філологія 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (німецька), 

денна/заочна форми навчання; 

Пянковська Ірина 

Володимирівна, доцент, 

завідувач кафедри німецької 

мови та методики її 

викладання 

13.  Німецька мова 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (англійська), 

денна/заочна форми навчання 

Пянковська Ірина 

Володимирівна, доцент, 

завідувач кафедри німецької 

мови та методики її 

викладання 

14.  Теорія та практика 

перекладу німецької 

мови 

035.043 Філологія (Германські 

мови та літератури (переклад 

включно) - перша німецька, 

денна форма навчання 

Тарнавська Марина 

Миколаївна, доцент 

кафедри перекладу, 

прикладної та загальної 

лінгвістики 

Фахова атестаційна комісія фізико-математичного факультету 

15.  Математика  014.04 Середня освіта 

(Математика) 

денна форма навчання 

Кушнір Василь 

Андрійович, професор 

кафедри математики 

16.  Математика та 

статистика 

112 Статистика  

денна/заочна форми навчання  
Довгенко Яна Олексіївна, 
доцент кафедри прикладної 

математики, статистики та 

економіки 

17.  Фізика  014.08 Середня освіта (Фізика) 

денна/заочна форми навчання 
Величко Степан 

Петрович, професор 

кафедри фізики та методики 

її викладання 

18.  Основи виробництва 014.10 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

денна/заочна форми навчання 

Садовий Микола Ілліч, 

завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

19.  Прикладна 

математика та 

інформатика 

122 Комп’ютерні науки 

денна/заочна форми навчання 
Паращук Степан 

Дмитрович, доцент 

кафедри інформатики 

20.  Основи технології 

освітньої діяльності 

011 Освітні, педагогічні науки 

(освітні вимірювання. Гендерні 

студії: науковий аспект) 

денна форма навчання 

Пасічник Наталя 

Олексіївна, доцент кафедри 

прикладної математики, 

статистики та економіки 

Фахова атестаційна комісія факультету історії та права 

21.  Історія 014.03 Середня освіта (Історія) 

денна/заочна форми навчання 
Житков Олександр 

Анатолійович, доцент. 

кафедри історії України 

22.  Теорія міжнародних 

відносин 

291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії  

Соболь Євген Юрійович, 

завідувач кафедри державно-

правових дисциплін та 
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денна/заочна форми навчання адміністративного права 

23.  Основи 

правоохоронної 

діяльності 

262 Правоохоронна діяльність 

денна/заочна форми навчання 

Соболь Євген Юрійович, 

завідувач кафедри державно-

правових дисциплін та 

адміністративного права 

Фахова атестаційна комісія природничо-географічного факультету 

24.  Географія та 
методика навчання 

географії 

014.07 Середня освіта 

(Географія) 

денна/заочна форма навчання 

Мирза-Сіденко 

Валентина Миколаївна , 

доцент кафедри географії та 

геоекології ї 

25.  Біологія та методика 
навчання біології 

014.05 Середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини) 

денна/заочна форми навчання 

 

Калініченко Надія 

Андріївна, професор 

кафедри біології та методики 

її викладання 

26.  Біологія та методика 
навчання біології 

014.15 Природничі науки 

денна форма навчання 
Подопригора Наталія 

Володимирівна, завідувач 

кафедри природничих наук 

та методик їхнього 

викладання 

Фахова атестаційна комісія факультету фізичного виховання 

27.  Теорія та методика 

фізичного виховання 

і спорту 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура), 

денна/заочна форми навчання 

Шевченко Ольга 

Володимирівна, доцент 

кафедри теорії і методики 

фізичного виховання 

28.  Теорія та методика 

фізичного виховання 

і спорту 

017 Фізична культура і спорт 

денна/заочна форми навчання 
Бондаренко Сергій 

Васильович, професор 

кафедри теорії та методики 

олімпійського і професійного 

спорту 

Фахова атестаційна комісія мистецького факультету 

29.  Теорія і методика 

музичної освіти 

014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

денна/заочна форми навчання 

Черкасов Володимир 

Федорович, професор 

кафедри музичного 

мистецтва і хореографії 

30.  Образотворче 

мистецтво з 

методикою його 

викладання 

014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво); 

денна/заочна форми навчання 

Бабенко Леонід 

Вікторович, доцент 

кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну 

31.  Хореографічне 

мистецтво  

024 Хореографія 

денна/заочна форма навчання 

Спінул Ігор Васильович , 

доцент кафедри 

хореографічних дисциплін 
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Програми додаткових фахових вступних випробувань  
для осіб, які вступають на навчання до ЦДПУ ім. В.Винниченка в 2020 році для 

здобуття освітнього ступеня «магістр» за неспорідненою спеціальністю 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 

(дисципліна) 

Спеціальності 

Заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

факультету за відповідними 

спеціальностями 

 

Фахова атестаційна комісія фізико-математичного факультету 

1.     

2.  Теорія ймовірності 

та математична 

статистика 

112 Статистика  

 

Довгенко Яна Олексіївна, 

доцент кафедри прикладної 

математики, статистики та 

економіки 

3.  Дискретна 

математика та 

програмування 

122 Комп’ютерні науки Паращук Степан 

Дмитрович, доцент кафедри 

інформатики та 

інформаційних технологій 

Фахова атестаційна комісія мистецького факультету 

4.  Вибрані питання з 

педагогіки, 

психології та  

методики 

викладання 

образотворчого 

мистецтва 

014.12 Середня освіта  

(Образотворче  

мистецтво) (денна) 

 

Бабенко Леонід 

Вікторович, доцент 

кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну 

Творчий конкурс з 

композиції 

014.12 Середня освіта  

(Образотворче  

мистецтво) (заочна) 
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Програма єдиного іспиту з іноземних мов  
(англійська, німецька мови) 

для осіб, які вступають на навчання до ЦДПУ ім. В.Винниченка в 2020 році для 

здобуття освітнього ступеня «магістр» зі спеціальностей, 

для яких іноземна мова не є фахом 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 

(дисципліна) 

Спеціальності 

Голова єдиної 

атестаційної комісії з 

іноземних мов 

Фахова атестаційна комісія  

1.  Іноземна мова 

(англійська, 

німецька) 

011 Освітні, педагогічні науки (освітні 

вимірювання. Гендерні студії: науковий 

аспект) 

011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка 

вищої школи) 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

014.03 Середня освіта (Історія) 

014.04 Середня освіта (Математика) 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) 

014.07 Середня освіта (Географія) 

014.08 Середня освіта (Фізика) 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

014.12 Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

014.15 Природничі науки 

017 Фізична культура і спорт 

024 Хореографія 

112 Статистика  

231 Соціальна робота 

262 Правоохоронна діяльність 

Апалат Ганна Павлівна, 
доцент кафедри англійської 

мови та методики її 

викладання 

2.  Іноземна мова 

(англійська, 

німецька) 

053 Психологія 

073 Менеджмент (Управління навчальним 

закладом) 

081 Право 

122 Комп’ютерні науки 

291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

Апалат Ганна Павлівна, 
доцент кафедри англійської 

мови та методики її 

викладання 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

з конкурсних предметів при вступі на навчання до аспірантури ЦДПУ 

ім. В.Винниченка в 2020 році 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет  
Спеціальності 

Голова предметної 

екзаменаційної комісії 

1.  Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки  Радул Валерій Вікторович, 

завідувач кафедри педагогіки 

та освітнього менеджменту 

2.  Фізика та методика 

викладання фізики 

014.08 Середня освіта (Фізика) Величко Степан Петрович, 

завідувач кафедри фізики та 

методики її викладання 

3.  Історія 032 Історія та археологія Житков Олександр 

Анатолійович, доцент 

кафедри історії України 

4.  Філологія 035 Філологія Клочек Григорій 

Дмитрович, завідувач 
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кафедри української 

літератури 

5.  Правознавство 081 Право Соболь Євген Юрійович, 

завідувач кафедри 

державно-правових 

дисциплін та 

адміністративного права  

6.  Прикладна 

математика 

113 Прикладна математика Авраменко Ольга 

Валентинівна, завідувач 

кафедри прикладної 

математики, статистики та 

економіки 

7.  Філософія 011 Освітні, педагогічні науки; 

014 Середня освіта (Фізика); 

032 Історія та археологія; 

035 Філологія; 

081 Право; 

113 Прикладна математика 

Харченко Юлія 

Володимирівна, завідувач 

кафедри філософії та 

політології 

8.  Англійська мова 011 Освітні, педагогічні науки; 

014 Середня освіта (Фізика); 

032 Історія та археологія; 

035 Філологія; 

081 Право; 

113 Прикладна математика 

Шандрук Світлана 

Іванівна,  завідувач кафедри 

лінгводидактики та 

іноземних мов 

9.  Німецька філологія 011 Освітні, педагогічні науки; 

014 Середня освіта (Фізика); 

032 Історія та археологія; 

035 Філологія; 

081 Право; 

113 Прикладна математика 

Пянковська Ірина 

Володимирівна,  завідувач 

кафедри німецької мови та 

методики її викладання 

ПРОГРАМИ ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

для осіб, які вступають на навчання до аспірантури 

 ЦДПУ ім. В.Винниченка в 2020 році 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет  
Спеціальності 

Голова предметної 

екзаменаційної комісії 

1.  Загальна педагогіка  011 Освітні, педагогічні науки  Радул Валерій Вікторович, 

завідувач кафедри педагогіки 

та освітнього менеджменту 

2.  Фізика. Методика 

навчання фізики  

014.08 Середня освіта (Фізика) Величко Степан Петрович, 

завідувач кафедри фізики та 

методики її викладання 

3.  Історіографія 

всесвітньої історії  

032 Історія та археологія Житков Олександр 

Анатолійович, доцент 

кафедри історії України 

4.  Основи 

літературознавства/ 

Основи 

мовознавства  

035 Філологія Клочек Григорій 

Дмитрович, завідувач 

кафедри української 

літератури 

5.  Галузеве право  081 Право Соболь Євген Юрійович, 

завідувач кафедри 

державно-правових 

дисциплін та 

адміністративного права  

6.  Вибрані питання 

прикладної 

математики  

113 Прикладна математика Авраменко Ольга 

Валентинівна, завідувач 

кафедри прикладної 
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математики, статистики та 

економіки 

 

 

І. Ухвалили:  

1.1. Взяти інформацію відповідального секретаря приймальної комісії до відома. 

1.2. Затвердити вступних випробувань та екзаменаційних матеріалів для вступу на навчання 

до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка в 2020 році за поданою вище пропозицією. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії О.А. Семенюк 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії В.В. Вдовенко 


