
Протокол № 20 (І) 

засідання приймальної комісії 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 
 

від 21 липня 2021 року (9:00 год.)                                               м. Кропивницький 

Присутні  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени 

комісії: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Допуск до допуск до вступного іспиту з іноземної мови (англійської або 

німецької) осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня магістра (ОКР спеціаліста) відповідно до конкурсних 

пропозицій 2021 року (без ЗНО). 

 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

1. СЛУХАЛИ: Допуск до складання вступного іспиту з іноземної мови 

(англійської або німецької) осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня магістра 

на основі здобутого ступеня магістра (ОКР спеціаліста) відповідно до конкурсних 

пропозицій 2021 року (без ЗНО). 

 ВИСТУПИЛИ: заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

Т. А. Нестеренко з інформацією про допуск до складання вступного іспиту з іноземної 

мови (англійської або німецької) осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі здобутого ступеня магістра (ОКР спеціаліста) відповідно до 

конкурсних пропозицій 2021 року (без ЗНО). 

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії повідомила, що під час 

вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно з Умовами та Правилами прийому 

на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка передбачають складання єдиного вступного 

іспиту (крім спеціальностей 081 "Право"), вступники на основі ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного 

вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит у закладі вищої освіти. 

Соболь Є.Ю. – 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 

 

Білоус О. М., Рацул А. Б., Ріжняк Р. Я., Фурсикова Т.В.,  Турчак А.Л., 

Філоретова Л. М., Черньонков Я.О., 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., Калашник О.О. 

 

  



Станом на 21 липня 2021 року на вступний іспит з іноземної мови подано заяв та 
зареєстровано таких осіб: 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика) 

Середня освіта (Математика) – магістр на основі магістра (спеціаліста), 1 курс, без ЗНО, 

(денна, виключно комерція) 

Частка ліцензованого обсягу – 5 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Жукова Майя Сергіївна 

2. Ненько Юлія Вікторівна 

 

Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання) 

Середня освіта (Трудове навчання та технології) – магістр на основі магістра (спеціаліста), 

1 курс, без ЗНО, (заочна, виключно комерція) 

Частка ліцензованого обсягу – 3 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Цейко Юлія Дмитрівна 

2. Тіхонова Наталія Юріївна 

3.  Новосад Ліна Володимирівна 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

Спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія) 

Середня освіта (Історія) – магістр на основі магістра (спеціаліста), 1 курс, без ЗНО, (заочна, 

виключно комерція) 

Частка ліцензованого обсягу – 1 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Філіп Ірина Сергіївна 

 

ФАКУЛЬТЕТФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Українська мова і література (англійська) – 

магістр на основі магістра (спеціаліста), 1 курс, без ЗНО (заочна, виключно комерція) 

 



Частка ліцензованого обсягу – 1 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Марченко Ганна Сергіївна 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Спеціальність 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Мова і література (англійська) – магістр на 

основі магістра (спеціаліста), 1 курс, без ЗНО (заочна, виключно комерція) 

Частка ліцензованого обсягу – 2 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Аркушина Юлія Віталіївна 

2. Мурашко Валерія Сергіївна 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки 

Конкурсна пропозиція: Педагогіка вищої школи – магістр на основі магістра 

(спеціаліста), 1 курс, без ЗНО (заочна, виключно комерція) 

Частка ліцензованого обсягу – 2 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Рак Максим Володимирович 

 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта  

Конкурсна пропозиція: Дошкільна освіта – магістр на основі магістра (спеціаліста), 1 курс, 

без ЗНО (заочна, виключно комерція) 

Частка ліцензованого обсягу – 1 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Бабіченко Анна Василівна 

2. Данова Маргарита Валеріївна 

3 Коновалова Оксана Тарасівна  

4 Мельниченко Наталія Петрівна 



№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

5 Тростяна Ірина Анатоліївна 

 

Спеціальність: 013 Початкова освіта  

Конкурсна пропозиція: Початкова освіта – магістр на основі магістра (спеціаліста), 1 курс, 

без ЗНО (заочна, виключно комерція) 

Частка ліцензованого обсягу – 2 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Колтунова Ірина Валеріївна 

 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з іноземної мови (німецька) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Воровська Тамара Геронтіївна 

 

Спеціальність: 053 Психологія 

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

ЗНО (заочна, виключно комерція)  

Частка ліцензованого обсягу – 10 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Донцова Ірина Віталіївна 

2. Траєвич Наталія Анатоліївна 

4 Строцька Світлана Артурівна 

5 Чумаченко Вікторія Вікторівна 

6 Рябова Вікторія Олегівна 

7 Чорна Наталія Василівна 

9 Анурова Анна Олександрівна 

 

Спеціальність: 013 Початкова освіта  

Конкурсна пропозиція: Початкова освіта – магістр на основі магістра (спеціаліста), 1 

курс, без ЗНО (заочна, виключно комерція) 

Частка ліцензованого обсягу – 2 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з іноземної мови (німецька) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Воровська Тамара Геракліївна 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 



Конкурсна пропозиція: Соціальна робота – магістр на основі магістра (спеціаліста), 

1 курс, без ЗНО (заочна, виключно комерція) 

Частка ліцензованого обсягу – 1 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Жукова Майя Сергіївна 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Фізична культура) – магістр на основі магістра 

(спеціаліста), 1 курс, без ЗНО (заочна, виключно комерція) 

Частка ліцензованого обсягу – 1 

Конкурсний предмет: Вступний іспит з іноземної мови (англійська) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

1. Степанова Ірина Андріївна 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

 2.1. Взяти інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії до 

відома. 

 2.2. Допустити до складання Вступного іспиту з іноземної мови (англійської / 

німецької) від 21 липня 2021 року осіб, які беруть участь у конкурсному відборі на 

здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідно до вище поданих списків. 

 

 

Голова приймальної комісії                                                                   Є. Ю. Соболь  

 

Заст. відповідального секретаря  

приймальної комісії                                                                                Т. А. Нестеренко 

  

  

 


