
Протокол № 7 

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

від 25 червня 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., Сільченко Ю.Ю., Сокоренко О.С., 

Штанько А.Б., Семеренко А.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про допуск до складання додаткових фахових вступних випробувань від 

25 червня 2020 року, що проводяться ЦДПУ ім. В. Винниченка, вступників для 

участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за іншою 

спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

І. Слухали:. Про допуск до складання додаткових фахових вступних випробувань 

від 25 червня 2020 року, що проводяться ЦДПУ ім. В. Винниченка, вступників для участі 

в конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю 

відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

1.1. Виступила: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

Нестеренко Т.А. з інформацією про допуск до складання додаткових фахових вступних 

випробувань від 25 червня 2020 року, що проводяться ЦДПУ ім. В. Винниченка, 

вступників для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за іншою 

спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. Відповідно до абзацу 3 

пункту 5 розділу V «Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання» Правил прийому на навчання до ЦДПУ ім В. Винниченка в 

2020 році, вступники, які подали в визначені Правилами прийому заяви, можуть бути 

допущеними до складання додаткових фахових вступних випробувань відповідно до 

визначеного розкладом день і час (25 червня 2020 року). Станом на 9:00 год. 25 червня 

2020 року зареєстровано на додаткові фахові вступні випробування таких осіб: 

 

Фізико-математичний факультет 

112 Статистика 

1. Мамонтова Галина Юріївна 



122 Комп’ютерні науки 

1. Величко Дмитро Олегович 

Мистецький факультет 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

1. Вишняк Анна Сергіївна 

2. Костюк Дар’я Юріївна 

3. Ткаченко Роман Сергійович 

4. Терновенко Марина Олександрівна 

5. Цепа Тетяна Олександрівна 

 

ІІ. Ухвалили:  

2.1. Узяти інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії до 

відома.  

2.2.  Допустити до складання додаткових фахових вступних випробувань від 

25 червня 2020 року осіб, для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра 

за іншою спеціальністю, за конкурсними предметами, за поданою вище пропозицією. 

 

 

Голова приймальної комісії О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії В.В. Вдовенко 

  



Протокол № 7 

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

від 25 червня 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., Сільченко Ю.Ю., Сокоренко О.С., 

Штанько А.Б., Семеренко А.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

2. Про результати складання додаткових фахових вступних випробувань від 

25 червня 2020 року, що проводяться ЦДПУ ім. В. Винниченка, вступників для 

участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за іншою 

спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

І. Слухали:. Про результати складання додаткових фахових вступних 

випробувань від 25 червня 2020 року, що проводяться ЦДПУ ім. В. Винниченка, 

вступників для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за іншою 

спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. 

1.1. Виступила: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

Нестеренко Т.А. з інформацією про результати складання додаткових фахових 

вступних випробувань від 25 червня 2020 року, що проводяться ЦДПУ ім. 

В. Винниченка, вступників для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня 

магістра за іншою спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.  

 

 

Фізико-математичний факультет 

112 Статистика 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

вступника 
Кількість балів [0; 1] 

Результати додаткового фахового 

вступного іспиту 

1.  Мамонтова Галина Юріївна 
 

1 
«склав» 

 

 



122 Комп’ютерні науки 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

вступника 
Кількість балів [0; 1] 

Результати додаткового фахового 

вступного іспиту 

1.  Величко Дмитро Олегович  1 «склав» 

 

Мистецький факультет 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

вступника 

Кількість балів [0; 

1] 

Результати додаткового фахового 

вступного іспиту 

1.  Вишняк Анна Сергіївна 1 «склав» 

2.  Костюк Дар’я Юріївна 1 «склав» 

3.  Ткаченко Роман Сергійович 1 «склав» 

4.  Терновенко Марина Олександрівна 1 «склав» 

5.  Цепа Тетяна Олександрівна 1 «склав» 

 

ІІ. Ухвалили:  

1.1. Взяти інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії до 

відома. 

1.2. Затвердити результати складання складання додаткових фахових вступних 

випробувань від 25 червня 2020 року 

 

 

Голова приймальної комісії О. А. Семенюк 

Відповідальний секретар приймальної комісії В.В. Вдовенко 



 


