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Протокол № 26 (І) 

засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

від 26 липня 2021 року  (07.45)           м. Кропивницький 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про допуск до вступних випробувань осіб пільгових категорій, які вступають на 1, 2 та 3 курси денної форми здобуття ступня 

бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю відповідно до 

конкурсних пропозицій 2021 року. 

2. Допуск до участі в 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 26 липня 2021 року. 

 

І Слухали: Про допуск до вступних випробувань осіб пільгових категорій, які вступають на 1, 2 та 3 курси денної форми здобуття 

ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю відповідно до 

конкурсних пропозицій 2021 року. 

Присутні:  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 

 

Члени 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. 
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І Виступила: Відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з інформацією про допуск до вступних випробувань осіб 

пільгових категорій, які вступають на 1, 2 та 3 курси денної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року: 

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Трудове навчання та технології) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 1 курс (денна, бюджет 

та/або комерція) 

Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Частка ліцензованого обсягу – 13, кількість державних місць – 1 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова 

(ЗНО) 

Математика 

(ЗНО) 

Технологічна 

підготовка  
Загальна 

кількість балів, 

0,001 
Кількість балів 

[100; 200] 

Кількість балів 

[100; 200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1.  Гайнанов Олег Олегович +УБД 26.07.2021 28.07.2021 30.07.2021  

2.  Савченко Констянтин 

Вікторович 

+УБД 26.07.2021 28.07.2021 30.07.2021  

3.  Тітаренко Ярослав Олегович +УБД 26.07.2021 28.07.2021 30.07.2021  

 

Конкурсна пропозиція: Професійна освіта (Цифрові технології) – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс (денна, вилючно комерція) 

Спеціальність: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) 

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології) 

Частка ліцензованого обсягу – 10, кількість державних місць –  10 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова 

(ЗНО) 

Математика 

(ЗНО) 

Комп’ютерна  

підготовка 
Загальна 

кількість балів, 

0,001 
Кількість балів 

[100; 200] 

Кількість балів 

[100; 200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1 Лутаєнко Владислав Сергійович +УБД 26.07.2021 28.07.2021 30.07.2021  
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МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурсна пропозиція: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 2 курс 

(денна, виключно комерція) 
Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Освітньо-професійна програма: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація и) 

Частка ліцензованого обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб – 10 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Наявність 

оригіналу 

Українська мова та 

література (ЗНО) 

Другий предмет 

(ЗНО) 

Фахове вступне 

випробування з 

Образотворчого 

мистецтва (Живопис) 

Загальна 

кількість балів, 
0,001 

Кількість балів 

[100; 200] 

Кількість балів 

[100; 200] 

Кількість балів [100; 

200] 

На загальних підставах 

1. Котляренко Олександра 

Ігорівна 

- 26.07.2021 28.07.2021 30.07.2021  

 

 

І Ухвалили: 

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

1.2. Допустити до складання вступних випробувань осіб пільгових категорій, які вступають на 1, 2 та 3 курси денної форми 

здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою 

спеціальністю та подали заяви на конкурсні пропозиції денної форми здобуття вищої освіти за вище зазначеними пропозиціями. 

2. СЛУХАЛИ: Допуск до участі в 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 26 липня 2021 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: Заступник голови приймальної комісії Т.А. Нестеренко, яка зазначила, що відповідно до Умов прийому для здобуття вищої 

освіти у 2021 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 
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фахового вступного іспиту з іноземної мови – ЄВІ та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих 

компетентностей – ЄФВВ (за умови успішного складання ЄВІ та кожного блоку ЄФВВ). 

Подання документів в електронній формі та їх реєстрація в ЄДБО розпочалася 15 липня 2021 року й тривало до 23 липня 2021 року. Станом 

на 18.00 26 липня 2021 року для вступу на навчання 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 2021 року зареєстровано заяви 

таких осіб: 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 
Спеціальність: 081 Право 

Конкурсна пропозиція: Право – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція) 

Частка ліцензованого обсягу – 15, кількість державних місць – [1;5] 

 

№  

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

особи 

Пріор

итет 

К1xП1, де П1 – 

оцінка ЄВІ [100; 200], 

а К1=0,25 

К2xП2, де П2 – оцінка 

єдиного фахового 

вступного випробування 

за тест з права, а К2=0,5 

К3xП3, де П3 – оцінка ЄФВВ 

за тест із загальних 

навчальних правничих 

компетентностей, а К3=0,25 

КБ 

1. Грабовський Дмитро 

Сергійович  

5 0,25x180=45 0,5x155=77,5 0,25x170=42,5 165 

2. Ковальова Марина Олексіївна  1 0,25x159=39,75 0,5x167=84 0,25x151=37,75 161,5 

3. Ковальчук Аліна Олександрівна  2 0,25x197=49,25 0,5x121=60,5 0,25x164=41 150,75 

4. Комар Іван Вікторович  3 0,25x106=26,5 0,5x131=65,5 0,25x170=42,5 134,5 

5. Романескул Сергій Сергійович  1 0,25x135=33,75 0,5x100=50 0,25x129=32,25 116 

6. Кузнецов Іван Михайлович  – 0,25x125=31,25 0,5x105=52,5 0,25x107=26,75 110,5 
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Конкурсна пропозиція: Право – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна, виключно комерція) 

Частка ліцензованого обсягу – 5, кількість державних місць – 0 
 

№  

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

особи 

Пріор

итет 

К1xП1, де П1 – 

оцінка ЄВІ [100; 200], 

а К1=0,25 

К2xП2, де П2 – оцінка 

єдиного фахового 

вступного випробування 

за тест з права, а К2=0,5 

К3xП3, де П3 – оцінка ЄФВВ 

за тест із загальних 

навчальних правничих 

компетентностей, а К3=0,25 

КБ 

1. Ковальова Марина Олексіївна   0,25x159=39,75 0,5x167=84 0,25x151=37,75 161,5 

2. Ковальчук Аліна Олександрівна   0,25x197=49,25 0,5x121=60,5 0,25x164=41 150,75 

3. Пісчанський Павло Євгенович   0,25x100=25 0,5x157=78,5 0,25x174=43,5 147 

4. Галушко Наталія Олегівна   0,25x159=39,75 0,5x111=55,5 0,25x151=37,75 133 

5. Ліпченко Фарид Сергійович   0,25x111=27,75 0,5x126=63 0,25x164=41 131,75 

6. Кім Володимир Євгенійович   0,25x121=30,25 0,5x100=50 0,25x144=36 116,25 

7. Аркуша Ілона Валентинівна   0,25x106=26,5 0,5x128=63 0,25x100=25 114,5 

ІІ. УХВАЛИЛИ:  

2.1. Взяти інформацію взяти до відома. 

2.2. Допустити до участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» в ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року у 

поданій редакції. 

 

Голова приймальної комісії, ректор Є.Ю. Соболь 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії В В. Вдовенко 


