
Протокол № 28 (ІІ) 

засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

від 28 липня 2021 року (16:00 год.)                                               м. Кропивницький 

Присутні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени 

комісії: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Затвердження результатів вступного іспиту з іноземної мови (англійської або 

німецької) від 21 липня 2021 року осіб, що претендують на участь у конкурсному 

відборі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно 

до конкурсних пропозицій 2021 року. 

2. Результати 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. 

 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

1. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів вступного іспиту з іноземної мови 

(англійської або німецької) від 28 липня 2021 року осіб, що претендують на 

участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у ЦДПУ 

ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

Т. А. Нестеренко з інформацією про результати вступного іспиту з іноземної мови 

(англійської або німецької) від 28 липня 2021 року осіб, що вступають на навчання для 

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. 

 

  



здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (ОКР спеціаліста) 

відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року (без ЗНО). 

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) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

28.07.2021 
Відмітка про 

перенесення 

Конкурсний предмет: Іноземна мова 

(англійська; німецька)  

[100; 200] 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Бойко Тетяна 

Леонідівна 
148 Сто сорок вісім 

 

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність 

Конкурсна пропозиція: Правоохоронна діяльність – магістр за неспорідненою 
спеціальністю, 1 курс, без ЗНО (заочна, виключно комерція) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

28.07.2021 
Відмітка про 

перенесення 

Конкурсний предмет: Іноземна 

мова (англійська; німецька)  

[100; 200] 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Москалець Вадим 

Вікторович 
151 Сто п’ятдесят один 

 

2. Булаковська Дар’я 

Володимирівна   
151 Сто п’ятдесят один 

 

 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Спеціальність: 014.15 Середня освіта (Природничі науки) 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Природничі науки) – магістр на основі магістра 

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

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

28.07.2021 
Відмітка про 

перенесення 

Конкурсний предмет: Іноземна мова 

(англійська; німецька)  

[100; 200] 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Вербовіцька Наталія 

Валеріївна 
151 Сто п’ятдесят один 

 



ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура) 

 

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

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

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

28.07.2021 
Відмітка про 

перенесення 

Конкурсний предмет: Іноземна мова 

(англійська; німецька)  

[100; 200] 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Сергієв Артем 

Русланович 
148 Сто сорок вісім 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта  

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

без ЗНО (заочна, виключно комерція) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

28.07.2021 
Відмітка про 

перенесення 

Конкурсний предмет: Іноземна мова 

(англійська; німецька)  

[100; 200] 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Кляцька Ірина  

Юріївна 
181 Сто вісімдесят один 

 

 

Спеціальність: 013 Початкова освіта  

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

без ЗНО (заочна, виключно комерція) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

28.07.2021 
Відмітка про 

перенесення 

Конкурсний предмет: Іноземна мова 

(англійська; німецька)  

[100; 200] 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Андріученко Наталія 

Миколаївна 
192 Сто сорок вісім 

 

2. 
Гуріна Олександра 

Олександрівна 
194 

Сто дев’яносто 

чотири 

 

 

 



Спеціальність: 053 Психологія 

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

ЗНО (заочна, виключно комерція)  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

28.07.2021 
Відмітка про 

перенесення 

Конкурсний предмет: Іноземна мова 

(англійська; німецька)  

[100; 200] 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Богачевська Анна 

Володимирівна 
181 Сто вісімдесят один 

 

 

 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

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

1 курс, без ЗНО (заочна, виключно комерція) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

28.07.2021 
Відмітка про 

перенесення 

Конкурсний предмет: Іноземна мова 

(англійська; німецька)  

[100; 200] 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Рокочук Ірина 

Миколаївна 
176 Сто сімдесят шість 

 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

 1.1. Затвердити результати вступного іспиту з іноземної мови (англійської або 

німецької) від 28 липня 2021 року осіб, що претендують на участь у конкурсному відборі 

на здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) у ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних 

пропозицій 2021 року. 

 1.2. Допустити до складання фахових вступних іспитів осіб за вище поданими списками.  

2. СЛУХАЛИ: Результати 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. 

ВИСТУПИЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії В.В. Вдовенко з 

інформацією про результати 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  
Математика  

Технологічна 

підготовка  Загальна 

кількість 

балів, 

 

Кількість 

балів [100; 

Кількість 

балів [100; 

Кількість 

балів [100; 

На загальних підставах 

1.  Гайнанов 

Олег 

Олегович 

+УБД     

2.  Савченко 

Констянтин 

Вікторович 

+УБД     

3.  Тітаренко 

Ярослав 

Олегович 

+УБД     

 

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  

Математи

ка  

Комп’ютер

на  

підготовка 
Загальна 

кількість 

балів, 

 
Кількість 

балів [100; 

Кількість 

балів [100; 

Кількість 

балів [100; 

На загальних підставах 

 Лутаєнко Владислав 

Сергійович 

+УБД     

 

 

  



МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурсна пропозиція: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

– бакалавр на основі молодшого спеціаліста, 3 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 

Історія 

України  

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 

-     

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до відома. 

1.2. Затвердити результати 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. 

1.3. Допустити вказаних осіб до складання фахового вступного випробування 30 липня. 

 

 

Голова приймальної комісії                                                                   Є. Ю. Соболь  

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                                В. В. Вдовенко 

 

 


