
Протокол № 29 (ІІ)  

засідання приймальної комісії   

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

29 липня 2021 року (16.00)                    м. Кропивницький 

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., Черньонков Я.О., Л. П., Рацул А. Б., Ріжняк Р. Я., 

Фурсикова. Т.В., 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., Стрілець-Бабенко О.В., 

Сокоренко О.С., Штанько А.Б., Калашник О.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Результати фахових іспитів від 29 липня 2021 року осіб, що вступають на 

навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні 

науки; 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за 

предметними спеціальностями), 017 Фізична культура і спорт, 112 Статистика, 

122 Комп’ютерні науки, 052 Політологія, 262 Правоохоронна діяльність, 

024 Хореографія, 053 Психологія, 231 Соціальна робота, 035.043 Філологія. Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

1. СЛУХАЛИ: Результати фахових іспитів від 29 липня 2021 року осіб, що 

вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 011 Освітні, 

педагогічні науки; 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за 

предметними спеціальностями), 017 Фізична культура і спорт, 112 Статистика, 

122 Комп’ютерні науки, 052 Політологія, 262 Правоохоронна діяльність, 

024 Хореографія, 053 Психологія, 231 Соціальна робота, 035.043 Філологія. Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. 

ВИСТУПИЛИ: Заступник голови приймальної комісії Т. А. Нестеренко ознайомила 

з результатами фахових вступних іспитів від 29 липня 2021 року, які складали особи, що 

претендують на участь у конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра відповідно до 

конкурсних пропозицій 2021 року. 

 

  



ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки 

Конкурсна пропозиція: Освітні вимірювання – магістр, 1 курс (денна, бюджет та /або 

комерція) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: Основи 

технології освітньої діяльності 

[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1 
Білобабченко Анатолій 

Сергійович 
180 Сто вісімдесят 

 

2 
Буткевич Антон 

Володимирович 
162 Сто шістдесят два 

 

3 
Кислий Олександр 

Ігорович 
180 Сто вісімдесят 

 

 

Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання)  

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Трудове навчання та технології) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна, бюджет та /або комерція) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: Основи 

виробництва 

[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1 Брезгіна Вікторія 

Сергіївна 
165 

Сто  шістдесят 

п’ять 

 

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки 

Конкурсна пропозиція: Комп’ютерні науки – магістр за спорідненою спеціальністю, 

1 курс (денна, бюджет та /або комерція) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: 

Комп’ютерних наук 

[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Продан Ярослав  

Ігорович 
100 Сто  

 

2. 
Воробей Вадим 

Федорович 
110 Сто десять 

 

 



Оскільки Капелянович М. В. у визначений розкладом час не з’явився на фахове 

вступне випробування з комп’ютерних наук від 29.07.2021 року, то відповідно до П. 10 

параграфа 4 Правил прийому до ЦДПУ ім. В. Винниченка, він не допускається до участі в 

конкурсному відборі на конкурсну пропозицію Комп’ютерні науки – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна, бюджет та /або комерція). 

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

Спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія) 

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

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

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

Конкурсний предмет: 

Історія 

[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Бойко Тетяна  

Леонідівна 
131 

Сто  тридцять 

один 

 

 

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність 

Конкурсна пропозиція: Правоохоронна діяльність – магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна, виключно комерція) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: Основи 

правоохоронної діяльності 

[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Перцова Єлизавета 

Олександрівна 
152 Сто п’ятдесят два 

 

Конкурсна пропозиція: Правоохоронна діяльність – магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна, виключно комерція) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: : 

Основи правоохоронної 

діяльності 

 [100; 200] 

Відмітка про перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Колєснік Ігор 

Вікторович  
156 

Сто п’ятдесят 

шість 

 

2. 

Стець Артем 

Костянтинович  120 Сто двадцять 

Перенесено з КП Правоохоронна 

діяльність – магістр за 

неспорідненою спеціальністю, 1 

курс (денна, виключно комерція) 

3 
Матюк Владислав 

Андрійович 148 
Сто сорок 

вісім 
 



Оскільки Циганко Євгеній Олександрович у визначений розкладом час не з’явилися 

на фахове вступне випробування з Основи правоохоронної діяльності від 29.07.2021 року, 

то відповідно до П. 10 параграфа 4 Правил прийому до ЦДПУ ім. В. Винниченка, вони не 

допускаються до участі в конкурсному відборі на конкурсну пропозицію Правоохоронна 

діяльність – магістр за неспорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна, виключно комерція) 

Конкурсна пропозиція: Правоохоронна діяльність – магістр за неспорідненою 

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

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: : Основи 

правоохоронної діяльності 

 [100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Москалець Вадим 

Вікторович  
160 Сто шістдесят 

 

2. 
Булаковська Дар’я 

Володимирівна  158 Сто п’ятдесят вісім 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

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

спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: Фахове 

випробування з 

фундаментальних 

філологічних дисциплін 

[100; 200] 

Відмітка про перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Панченко Роксана 

Дем’янівна 
134 

Сто тридцять 

чотири 

 

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

спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: Фахове 

випробування з 

фундаментальних 

філологічних дисциплін 

[100; 200] 

Відмітка про перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Щукіна Наталія 

Антонівна 
121 Сто двадцять один 

 

 

  



ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Англійська мова і література) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: 

Англійська філологія 

[100; 200] 

Відмітка про перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Борса  

Євгеній Олегович 
175 

Сто сімдесят 

п’ять 

 

 

Оскільки Нех Таїсія Олександрівна та Ляшенко Ніна Василівна у визначений 

розкладом час не з’явилися на фахове вступне випробування з англійської філології від 

29.07.2021 року, то відповідно до П. 10 параграфа 4 Правил прийому до ЦДПУ 

ім. В. Винниченка, вони не допускаються до участі в конкурсному відборі на конкурсну 

пропозицію Середня освіта (Англійська мова і література) – магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна, бюджет та/або комерція). 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Англійська мова і література) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна, бюджет та/або комерція) 

 

Оскільки Нех Таїсія Олександрівна, Ляшенко Ніна Василівна, Вєтрова Олена 

Валеріївна,  Макарова Анастасія Леонідівна у визначений розкладом час не з’явилися на 

фахове вступне випробування з англійської філології від 29.07.2021 року, то відповідно до 

П. 10 параграфа 4 Правил прийому до ЦДПУ ім. В. Винниченка, вони не допускаються до 

участі в конкурсному відборі на конкурсну пропозицію Середня освіта (Англійська мова 

і література) – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна, бюджет та/або 

комерція). 

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Англійська мова і література) – магістр за 

неспорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна, виключно комерція) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: 

Англійська філологія 

[100; 200] 

Відмітка про перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Єремєєва Ольга 

Олександрівна 
185 

Сто вісімдесят 

п’ять 

 

 

  



014.022 Середня освіта (Німецька мова і література) 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Німецька мова і література) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 курс  (денна, бюджет та/або комерція) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: 

Німецька філологія 

[100; 200] 

Відмітка про перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Плачинда  

Надія Олександрівна 
175 

Сто сімдесят 

п’ять 

 

2. 
Пучніна  

Дар’я Сергіївна 
190 Сто дев’яносто 

 

3. 
Флоря Ольга  

Василівна 
175 

Сто сімдесят 

п’ять 

 

4. 

Нех  

Таїсія Олександрівна 195 
Сто дев’яносто 

п’ять 

Перенесено з КП Середня освіта 

(Німецька мова і література) – 

магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна) 

 

Оскільки Тикул Тетяна Сергіївна у визначений розкладом час не з’явилася на фахове 

вступне випробування з німецької філології від 29.07.2021 року, то відповідно до П. 10 

параграфа 4 Правил прийому до ЦДПУ ім. В. Винниченка, віи не допускається до участі в 

конкурсному відборі на конкурсну пропозицію Середня освіта (Німецька мова і 

література) – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна, бюджет та/або 

комерція). 

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Німецька мова і література) – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 курс  (заочна, бюджет та/або комерція) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: 

Німецька філологія 

[100; 200] 

Відмітка про перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  

Плачинда  

Надія Олександрівна 175 
Сто сімдесят 

п’ять 

Перенесено з КП Середня освіта 

(Німецька мова і література) – 

магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

2. 

Пучніна  

Дар’я Сергіївна 190 Сто дев’яносто 

Перенесено з КП Середня освіта 

(Німецька мова і література) – 

магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

3. 

Флоря Ольга  

Василівна 175 
Сто сімдесят 

п’ять 

Перенесено з КП Середня освіта 

(Німецька мова і література) – 

магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна) 

4. 
Нех  

Таїсія Олександрівна 
195 

Сто дев’яносто 

п’ять 

 

5. 
Жилінчук  

Єлизавета Павлівна 
185 

Сто вісімдесят 

п’ять 

 



Оскільки Тикул Тетяна Сергіївна у визначений розкладом час не з’явилася на фахове 

вступне випробування з німецької філології від 29.07.2021 року, то відповідно до П. 10 

параграфа 4 Правил прийому до ЦДПУ ім. В. Винниченка, він не допускається до участі в 

конкурсному відборі на конкурсну пропозицію Середня освіта (Німецька мова і 

література) – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс (заочна, бюджет та/або 

комерція). 

 

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно),  

перша – німецька 

Конкурсна пропозиція: Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – німецька – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: Теорія та 

практика перекладу німецької мови 

[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Гордовой 

Кирило Олексійович 
185 Сто вісімдесят п’ять 

 

2. 
Тарануха  

Роман Віталійович 
197 Сто дев’яносто сім 

 

3 
Копієвська  

Дар’я Юріївна 195 Сто дев’яносто п’ять 
 

4 
Баковська  

Крістіна Андріївна 
175 Сто сімдесят п’ять 

 

 

Оскільки Царьков Станіслав Едуардович у визначений розкладом час не з’явився на 

фахове вступне випробування з теорії та практика перекладу німецької мови від 

29.07.2021 року, то відповідно до П. 10 параграфа 4 Правил прийому до ЦДПУ 

ім. В. Винниченка, він не допускається до участі в конкурсному відборі на конкурсну 

пропозицію Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

німецька – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна). 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки 

Оскільки Подборський Олег Олегович, Липкан Іван Сергійович, Ярьомич Наталія 

Вікторівна у визначений розкладом час не з’явилися на фахове вступне випробування із 

загальної педагогіки від 29.07.2021 року, то відповідно до П. 10 параграфа 4 Правил 

прийому до ЦДПУ ім. В. Винниченка, вони не допускаються до участі в конкурсному 

відборі на конкурсну пропозицію Педагогіка вищої школи – магістр на основі магістра 

(спеціаліста), 1 курс, (денна, бюджет та/або комерція) 

 

 

  



Спеціальність: 012 Дошкільна освіта 

Конкурсна пропозиція: Дошкільна освіта– магістр за спорідненою спеціальністю 1 курс 

(заочна, бюджет та /або комерція) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

Конкурсний предмет: 

Педагогіка 

[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1 Небесна Жанна  

Василівна 
120 Сто двадцять 

 

 

 

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

(заочна), без ЗНО 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

Конкурсний предмет: 

Педагогіка 

[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1 Кляцька Ірина  

Юріївна 

125 Сто двадцять 

п’ять 

 

 

 

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

(заочна, виключно комерція), без ЗНО 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

Конкурсний предмет: 

Педагогіка 

[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1 Андріученко Наталія 

Миколаївна 

155 Сто п’ятдесят 

п’ять 

 

2 Гуріна Олександра 

Олександрівна 

131 Сто тридцять 

один 

 

 

 

 

 

  



Спеціальність: 013 Початкова освіта 

Конкурсна пропозиція: Початкова освіта– магістр за спорідненою спеціальністю 1 курс 

(заочна, бюджет та /або комерція) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: 

Педагогіка 

[100; 200] 

Відмітка про перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1 Кіслінська Дар`я  

Ігорівна 

193 Сто 

дев’яносто 

три 

Перенесено з КП Початкова освіта– 

магістр за спорідненою спеціальністю 

1 курс (денна, бюджет та /або комерція) 

2 Чиж Альона  

Аркадіївна 

165 Сто 

шістдесят 

п’ять 

Перенесено з КП Початкова освіта– 

магістр за спорідненою спеціальністю 

1 курс (денна, бюджет та /або комерція) 

3 Назарова Софія  

Сергіївна 

123 Сто двадцять 

три 

Перенесено з КП Початкова освіта– 

магістр за спорідненою спеціальністю 

1 курс (денна, бюджет та /або комерція) 

4 Гафарова Азіза  

Саїд кизи 

162 Сто 

шістдесят 

два 

Перенесено з КП Початкова освіта– 

магістр за спорідненою спеціальністю 

1 курс (денна, бюджет та /або комерція) 

5 Липченко Діана 

Олександрівна 

126 Сто двадцять 

шість 

Перенесено з КП Початкова освіта– 

магістр за спорідненою спеціальністю 

1 курс (денна, бюджет та /або комерція) 

6 Сокур Юлія  

Іванівна 

148 Сто сорок 

вісім 

Перенесено з КП Початкова освіта– 

магістр за спорідненою спеціальністю 

1 курс (денна, бюджет та /або комерція) 

7 Шлапацька Тетяна 

Петрівна  

133 Сто тридцять 

три 

 

 

Оскільки Шептуха В. А., Ісак М. О., Чубукіна А. О. у визначений розкладом час не 

з’явилися на фахове вступне випробування із педагогіки від 29.07.2021 року, то відповідно 

до П. 10 параграфа 4 Правил прийому до ЦДПУ ім. В. Винниченка, вони не допускаються 

до участі в конкурсному відборі на конкурсну пропозицію Початкова освіта– магістр за 

спорідненою спеціальністю 1 курс (заочна, бюджет та /або комерція) 

 

Спеціальність: 053 Психологія 

Конкурсна пропозиція: Психологія – магістр за спорідненою спеціальністю 1 курс (денна, 

бюджет та/або комерція) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: 

Практична психологія 

[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1 Геник Святослав  

Олегович 

173 
Сто сімдесят три 

 

 

 



Конкурсна пропозиція: : Психологія – магістр за спорідненою спеціальністю 1 курс 

(заочна виключно комерція) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: 

Практична психологія 

[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1 Криниця Валерія 

Олександрівна 

166 Сто шістдесят 

шість 

 

2 Сторчеус Анастасія 

Петрівна 

186 Сто вісімдесят 

шість 

 

 

Оскільки Ганночка Дар’я Олексіївна у визначений розкладом час не з’явилася на 

фахове вступне випробування з практичної психології від 29.07.2021 року, то відповідно до 

П. 10 параграфа 4 Правил прийому до ЦДПУ ім. В. Винниченка, вона не допускається до 

участі в конкурсному відборі на конкурсну пропозицію Психологія – магістр за 

спорідненою спеціальністю 1 курс (заочна виключно комерція). 

 

Конкурсна пропозиція: Психологія – магістр за неспорідненою спеціальністю 1 курс 

(заочна, виключно комерція) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: 

Практична психологія 

[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1 Змеул Яна  

Олексіївна 

193 
Сто дев’яносто три 

 

2 Москаленко Марина 

Миколаївна 

173 
Сто сімдесят три 

 

 Жаботенко Катерина 

Костянтинівна 

160 
Сто шістдесят 

 

 

Оскільки Слоквенко Катерина Павлівна  та Кабанова Маргарита Вікторівна у 

визначений розкладом час не з’явилися на фахове вступне випробування з практичної 

психології від 29.07.2021 року, то відповідно до П. 10 параграфа 4 Правил прийому до 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, вони не допускаються до участі в конкурсному відборі на 

конкурсну пропозицію Психологія – магістр за неспорідненою спеціальністю 1 курс 

(заочна, виключно комерція). 

 

  



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

(заочна, виключно комерція), без ЗНО 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: 

Практична психологія 

[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1 Богачевська Анна 

Володимирівна 

192 
Сто дев’яносто два 

 

 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Конкурсна пропозиція: Соціальна робота– магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс 

(денна, бюджет та/або комерція) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: 

Практична психологія 

[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1 Димитрович Аліна 

Русланівна 

165 Сто шістдесят 

п’ять 

 

 

 

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

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

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: 

Практична психологія 

[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1 Рокочук Ірина 

Миколаївна 

160 
Сто шістдесят  

 

 

 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Спеціальність: 024 Хореографія 

Конкурсна пропозиція: Хореографія – магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс 

(денна бюджет та /або комерція) 

 

Оскільки Чепляка Анастасія Сергіїівна у визначений розкладом час не з’явилася на 

фахове вступне випробування з практичної психології від 29.07.2021 року, то відповідно до 

П. 10 параграфа 4 Правил прийому до ЦДПУ ім. В. Винниченка, вона не допускається до 

участі в конкурсному відборі на конкурсну пропозицію Хореографія – магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна бюджет та /або комерція). 

 

 



ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Спеціальність: 014.07 Середня освіта (Географія) 

Конкурсна пропозиція:  014.07 Середня освіта (Географія) –  магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна бюджет та /або комерція) 

 

Оскільки Жирун Анастасія Вячеславівна у визначений розкладом час не з’явилася 

на фахове вступне випробування з географії від 29.07.2021 року, то відповідно до П. 10 

параграфа 4 Правил прийому до ЦДПУ ім. В. Винниченка, вона не допускається до участі 

в конкурсному відборі на конкурсну пропозицію Конкурсна пропозиція:  014.07 Середня 

освіта (Географія) –  магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна бюджет та /або 

комерція). 

 

Конкурсна пропозиція:  014.07 Середня освіта (Географія) –  магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (заочна бюджет та /або комерція) 

 

Оскільки Гажитов Денис Олегович у визначений розкладом час не з’явився на 

фахове вступне випробування з географії від 29.07.2021 року, то відповідно до П. 10 

параграфа 4 Правил прийому до ЦДПУ ім. В. Винниченка, вона не допускається до участі 

в конкурсному відборі на конкурсну пропозицію Конкурсна пропозиція:  014.07 Середня 

освіта (Географія) –  магістр за спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна заочна та /або 

комерція). 

Спеціальність: 014.15 Середня освіта (Природничі науки) 

Конкурсна пропозиція:  014.07 Середня освіта (Природничі науки) –  магістр за 

спорідненою спеціальністю, 1 курс (денна бюджет та /або комерція) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: Теорія та 

методика навчання природничих 

наук (біологія) 

[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1.  
Подборський Олег 

Олегович 
162 Сто шістдесят два 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

 

Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Фізична культура) – магістр за спорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна, виключно комерція) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: Теорія і 

методика фізичної культури і 

спорту[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1 Мірашов Тамерлан 

Агілович 
185 Сто вісімдесят п’ять 

 



Конкурсна пропозиція: Середня освіта (Фізична культура) – магістр за неспорідненою 

спеціальністю, 1 курс (денна, виключно комерція) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: Теорія і 

методика фізичної культури і 

спорту[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1 Мусієнко Владислав 

Святославович 
180      Сто вісімдесят 

 

2 Іваненко Павло 

Віталійович 
170 Сто сімдесят 

 

 

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

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

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові вступника 

Конкурсний предмет: Теорія і 

методика фізичної культури і 

спорту[100; 200] 

Відмітка про 

перенесення 

Кількість балів 

Цифрами Словами 

1 Сергієв Артем 

Русланович 
135 Сто тридцять п’ять 

 

 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії взяти до 

відома. 

2. Затвердити результати фахових іспитів від 29 липня 2021 року, які складали 

особи, що вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 

011 Освітні, педагогічні науки; 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 

Середня освіта (за предметними спеціальностями), 017 Фізична культура і спорт, 

112 Статистика, 122 Комп’ютерні науки, 052 Політологія, 262 Правоохоронна 

діяльність, 024 Хореографія, 053 Психологія, 231 Соціальна робота, 035.043 

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

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

 

 

Голова приймальної комісії                                                                  Є. Ю. Соболь 

 

Заст. відповідального секретаря  

приймальної комісії                                                                               Т. А. Нестеренко  
 


