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  Протокол № 3 

засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнський державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка 

 

від 22 березня 2021 року       м. Кропивницький 

 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження програм вступних випробувань та екзаменаційних матеріалів для 

вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка у 2021 році. 

 

І. Слухали: про затвердження програм вступних випробувань та екзаменаційних 

матеріалів для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2021 році. 

1.1. Виступила: відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з 

інформацією про програми вступних випробувань та екзаменаційних матеріалів для вступу 

на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка в 2021 році. 

Відповідальний секретар повідомила, що програми вступних випробувань та відповідні 

екзаменаційні матеріали потрібно затвердити не пізніше ніж за три місяці до початку 

прийому документів відповідно до пункту 1 розділу IV Положення про приймальну комісію 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, затвердженого Вченою радою університету від 28.12.2020 р. (протокол № 6), 

розробленого відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

15.10.2015 р. № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 р. за 

№ 1353/27798 (зі змінами).  

До приймальної комісії надійшли програми та відповідні екзаменаційні матеріали, 

розроблені відповідно до вимог Положення про предметні екзаменаційні комісії та комісії 

для проведення співбесід Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка та Положення про фахові атестаційні комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, затверджених Вченою радою університету від 28.12.2020 р. (протокол № 6) та 

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., Білих О.П., Рацул А. Б., Ріжняк Р. Я., Фурсикова Т.В.,  

Турчак А.Л., Філоретова Л. М., Плющ В. 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., 

Арсірій О.В. 
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наказом ЦДПУ ім. В. Винниченка від 28 грудня 2020 року № 163-ун відповідно до 

конкурсних пропозицій 2021 року із зазначенням порядку оцінювання вступних 

випробувань: 

ПРОГРАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІД 
із вступниками, яким Правилами прийму на навчання до ЦДПУ ім. В.Винниченка в 2021 

році встановлено спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі для 

здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 
Спеціальності 

Голова предметної 

екзаменаційної комісії та 

комісії для проведення 

співбесід 

1.  Українська 

мова та 

література  

012 Дошкільна освіта; 

013 Початкова освіта; 

014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література);  

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології); 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів 

легкої промисловості); 

016 Спеціальна освіта; 

053 Психологія; 

061 Журналістика; 

231 Соціальна робота. 

Ковтюх Світлана 

Леонідівна, професор, 

завідувач кафедри 

української мови  

2.  Англійська 

мова 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська); 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(німецька); 

035.04 Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад включно); 

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика). 

Божко Наталія 

Василівна , старший 

викладач кафедри 

англійської мови та 

методики її викладання  

3.  Німецька 

мова 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська); 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(німецька); 

035.04 Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад включно); 

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика). 

Тарануха Тетяна 

Вікторівна, старший 

викладач кафедри 

німецької мови та 

методики її викладання  

4.  Географія 014.07 Середня освіта (Географія). Маслова Наталія 

Миколаївна,  старший 

викладач  кафедри 

географії та геоекології 

5.  Біологія 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини); 

014.15 Середня освіта (Природничі науки). 

Гулай Олександр 

Володимирович, 

завідувач кафедри біології 

та методики її викладання 

6.  Хімія 014.06 Середня освіта (Хімія). Бохан Юлія 

Володимирівна, доцент 

кафедри природничих наук 

та методик їхнього 

навчання 

7.  Математика 014.04 Середня освіта (Математика); 

014.08 Середня освіта (Фізика); 

014.09 Середня освіта (Інформатика); 

112 Статистика; 

122 Комп’ютерні науки. 

Ключник Інна 

Геннадіївна, доцент 

кафедри математики 

8.  Історія 

України 

014.03 Середня освіта (Історія); 

052 Політологія; 
Грінченко Віктор 

Григорович, доцент 
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081 Право. кафедри історії України 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ 
для вступників, яким Правилами прийму на навчання до ЦДПУ ім. В.Винниченка в 2021 році 

встановлено спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття 

освітнього ступеня «молодшого бакалавра», або «бакалавр» на основі повної загальної 

середньої освіти 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 
Спеціальності 

Голова предметної 

екзаменаційної комісії та 

комісії для проведення 

співбесід 

1.  Українська 

мова та 

література, 

українська 

мова 

012 Дошкільна освіта; 

013 Початкова освіта; 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська); 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька);  

014.03 Середня освіта (Історія); 

014.04 Середня освіта (Математика); 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 

014.06 Середня освіта (Хімія); 

014.07 Середня освіта (Географія); 

014.08 Середня освіта (Фізика); 

014.09 Середня освіта (Інформатика); 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології); 

014.11 Середня освіта (Фізична культура); 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

014.15 Середня освіта (Природничі науки); 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості); 

016 Спеціальна освіта; 

017 Фізична культура і спорт; 

023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація; 

024 Хореографія; 

035 Філологія; 

052 Політологія; 

053 Психологія; 

061 Журналістика; 

081 Право; 

112 Статистика; 

122 Комп’ютерні науки; 

231 Соціальна робота. 

102 Хімія (мол. бакалавр) 

Ковтюх Світлана 

Леонідівна, професор, 

завідувач кафедри 

української мови  

2.  Англійська 

мова 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська); 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька);  

014.03 Середня освіта (Історія); 

014.04 Середня освіта (Математика); 

014.07 Середня освіта (Географія); 

014.08 Середня освіта (Фізика); 

014.09 Середня освіта (Інформатика); 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 

016 Спеціальна освіта; 

035 Філологія; 

052 Політологія; 

Божко Наталія 

Василівна , старший 

викладач кафедри 

англійської мови та 

методики її викладання  
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053 Психологія; 

061 Журналістика; 

081 Право; 

112 Статистика; 

122 Комп’ютерні науки; 

231 Соціальна робота  

102 Хімія (мол. бакалавр) 

3.  Німецька 

мова 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська); 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька);  

014.03 Середня освіта (Історія); 

014.04 Середня освіта (Математика); 

014.07 Середня освіта (Географія); 

014.08 Середня освіта (Фізика); 

014.09 Середня освіта (Інформатика); 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 

016 Спеціальна освіта; 

035 Філологія; 

052 Політологія; 

053 Психологія; 

061 Журналістика; 

081 Право; 

112 Статистика; 

122 Комп’ютерні науки; 

231 Соціальна робота 

102 Хімія (мол. бакалавр) 

Тарануха Тетяна 

Вікторівна, старший 

викладач кафедри 

німецької мови та 

методики її викладання  

4.  Географія 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська); 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька); 

014.03 Середня освіта (Історія); 

014.07 Середня освіта (Географія); 

014.09 Середня освіта (Інформатика); 

014.11 Середня освіта (Фізична культура); 

014.15 Середня освіта (Природничі науки); 

035 Філологія; 

112 Статистика; 

122 Комп’ютерні науки 

102 Хімія (мол. бакалавр) 

Маслова Наталія 

Миколаївна,  старший 

викладач  кафедри 

географії та геоекології 

5.  Біологія 012 Дошкільна освіта; 

013 Початкова освіта; 

014.04 Середня освіта (Математика); 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 

014.06 Середня освіта (Хімія); 

014.07 Середня освіта (Географія); 

014.08 Середня освіта (Фізика); 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології); 

014.11 Середня освіта (Фізична культура); 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

014.15 Середня освіта (Природничі науки); 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології);  

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості); 

016 Спеціальна освіта; 

017 Фізична культура і спорт; 

053 Психологія; 

231 Соціальна робота. 

102 Хімія (мол. бакалавр) 

Гулай Олександр 

Володимирович, 

завідувач кафедри біології 

та методики її викладання 

6.  Хімія 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); Бохан Юлія 
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014.06 Середня освіта (Хімія); 

014.15 Середня освіта (Природничі науки); 

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості).  

102 Хімія (мол. бакалавр) 

Володимирівна, доцент 

кафедри природничих 

наук та методик їхнього 

навчання 

7.  Фізика 014.04 Середня освіта (Математика); 

014.06 Середня освіта (Хімія); 

014.08 Середня освіта (Фізика); 

014.09 Середня освіта (Інформатика); 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології); 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 

112 Статистика; 

014.15 Середня освіта (Природничі науки); 

122 Комп’ютерні науки. 

102 Хімія (мол. бакалавр) 

Сальник Ірина 

Володимирівна, 

професор кафедри фізики 

та методики її викладання 

8.  Математика 012 Дошкільна освіта; 

013 Початкова освіта; 

014.04 Середня освіта (Математика); 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 

014.06 Середня освіта (Хімія); 

014.07 Середня освіта (Географія) 

014.08 Середня освіта (Фізика); 

014.09 Середня освіта (Інформатика); 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології); 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

014.15 Середня освіта (Природничі науки); 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості); 

052 Політологія; 

053 Психологія; 

061 Журналістика; 

081 Право; 

112 Статистика; 

122 Комп’ютерні науки; 

231 Соціальна робота. 

102 Хімія (мол. бакалавр) 

Ключник Інна 

Геннадіївна, доцент 

кафедри математики 

9.  Історія 

України 

012 Дошкільна освіта; 

013 Початкова освіта; 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська); 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька); 

014.03 Середня освіта (Історія); 

014.04 Середня освіта (Математика); 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 

014.07 Середня освіта (Географія); 

014.08 Середня освіта (Фізика); 

014.09 Середня освіта (Інформатика); 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології); 

014.11 Середня освіта (Фізична культура); 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

014.15 Середня освіта (Природничі науки); 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 

015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості); 

016 Спеціальна освіта; 

023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація; 

Грінченко Віктор 

Григорович, доцент 

кафедри історії України 
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024 Хореографія; 

035 Філологія; 

052 Політологія; 

053 Психологія; 

061 Журналістика; 

081 Право; 

112 Статистика; 

122 Комп’ютерні науки; 

231 Соціальна робота. 

102 Хімія (мол. бакалавр) 

 

ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ 
для перевірки та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей осіб при вступі на навчання 

до ЦДПУ ім. В.Винниченка в 2021 році для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на 

основі повної загальної середньої освіти 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 
Спеціальності 

Голова предметної 

екзаменаційної комісії та 

комісії для проведення 

співбесід 

1.  з образотворчого 

мистецтва 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 
Гарбузенко Лариса 

Володимирівна, доцент 

кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну 

2.  з хореографії 024 Хореографія Лавриненко Світлана 

Олександрівна, завідувач 

кафедри хореографії та 

естетичного виховання  

3.  з фізичної 

культури 

017 Фізична культура і спорт Бабаліч Вікторія 

Анатоліївна, доцент 

кафедри теорії і методики 

олімпійського і 

професійного спорту 

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 
для осіб, які вступають на навчання до ЦДПУ ім. В.Винниченка в 2021 році для здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста 

зі скороченим терміном навчання, на 1 курс 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 

(дисципліна) 

Спеціальності 

Заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

факультету за відповідними 

спеціальностями 

Фахова атестаційна комісія факультету педагогіки та психології 

1.  Педагогіка 013 Початкова освіта 

денна/заочна форми навчання 
Радул Ольга Сергіївна, 
професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти 

Фахова атестаційна комісія фізико-математичного факультету 

2.  Фізика 014.08 Середня освіта (Фізика) 

денна/заочна форми навчання 
Сальник Ірина 

Володимирівна, професор 

кафедри фізики та методики її 

викладання 

3.  Технологічна 

підготовка 

014.10 Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології) 

Садовий Микола Ілліч, 

завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної 
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денна форма навчання підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

4.  Комп’ютерна 

підготовка 

015.39 Професійна освіта 

(Цифрові технології) 

денна форма навчання 

Садовий Микола Ілліч, 

завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

5.  Технологічна 

підготовка 

015.36 Професійна освіта 

(Технологія виробів легкої 

промисловості) 

денна форма навчання 

Садовий Микола Ілліч, 

завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

Фахова атестаційна комісія факультету історії та права 

6.  Теорія держави та 

права і 

конституційне право 

України 

081 Право 

заочна форма навчання 

Соболь Євген Юрійович, 

завідувач кафедри державно-

правових дисциплін та 

адміністративного права 

Фахова атестаційна комісія мистецького факультету 

7.  Творчий конкурс з 

музичного 

мистецтва 

014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

денна/заочна форми навчання 

Черкасов Володимир 

Федорович, професор кафедри 

музичного мистецтва та 

методики музичного 

виховання  

з нормативним терміном навчання, на 2 курс 

(добір на вакантні місця набору 2020 року) 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 

(дисципліна) 

Спеціальності 

Заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

факультету за відповідними 

спеціальностями 

Фахова атестаційна комісія факультету педагогіки та психології 

1.  Українська мова 012 Дошкільна освіта 

денна/заочна форми навчання 

(на базі бакалавра) 
Довга Тетяна Яківна, 

професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової 

освіти 
2.  Педагогіка 012 Дошкільна освіта 

денна/заочна форми навчання 

(на базі молодшого спеціаліста) 

3.  Українська мова 013 Початкова освіта 

денна/заочна форми навчання 

(на базі бакалавра) 
Радул Ольга Сергіївна, 
професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової 

освіти 
4.  Педагогіка  013 Початкова освіта 

денна/заочна форми навчання 

(на базі молодшого спеціаліста) 

5.  Анатомія та 

фізіологія  

016 Спеціальна освіта 

денна форма навчання 
Лабенко Олександр 

Віталійович, доцент 

кафедри спеціальної освіти та 

здоров’я людини 

6.  Загальна психологія 053 Психологія 

денна/заочна форми навчання 

Гейко Євгенія Вікторівна, 

завідувач кафедри 

практичної психології 

7.  Педагогіка 231 Соціальна робота 

денна форма навчання 
Рацул Олександр 

Анатолійович, завідувач 

кафедри соціальної роботи, 

соціальної педагогіки та 
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психології 

Фахова атестаційна комісія факультету філології та журналістики 

8.  Українська мова і 

література 

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і література) 

денна/заочна форми навчання 

Клочек Григорій 

Дмитрович, професор 

кафедри української та 

зарубіжної літератури  

9.  Основи 

журналістики 

061 Журналістика 

денна форма навчання 
Шульга Дмитро 

Олександрович, старший 

викладач кафедри 

журналістики, видавничої 

справи та редагування  

Фахова атестаційна комісія факультету іноземних мов 

10.  Англійська мова 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (англійська), 

денна/заочна форми навчання 

Божко Наталія 

Василівна , старший 

викладач кафедри англійської 

мови та методики її 

викладання 

11.  Німецька мова 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (німецька), 

денна форма навчання 

Тарануха Тетяна 

Вікторівна, старший 

викладач кафедри німецької 

мови та методики її 

викладання 

12.  Англійська мова 035.041 Філологія. (Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша-англійська 

денна форма навчання; 

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика  

денна форма навчання 

Лелека Тетяна 

Олександрівна, доцент 

кафедри перекладу, 

прикладної та загальної 

лінгвістики 

13.  Німецька мова 035.043 Філологія. (Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша-німецька 

денна форма навчання; 

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика  

денна форма навчання 

Фахова атестаційна комісія фізико-математичного факультету 

14.  Вища математика та 

інформатика 

112 Статистика  

денна форма навчання 
Авраменко Ольга 

Валентинівна, завідувач 

кафедри прикладної 

математики, статистики та 

економіки 

15.  Математика 014.04 Середня освіта 

(Математика) денна форма 

навчання 

Кушнір Василь 

Андрійович, професор 

кафедри математики  

16.  Фізика 014.08 Середня освіта (Фізика) 

денна форма навчання 
Сальник Ірина 

Володимирівна, професор 

кафедри фізики та методики 

її викладання 

17.  Інформатика 014.09 Середня освіта 

(Інформатика) 

денна форма навчання 

Лупан Ірина 

Володимирівна, доцент 

кафедри інформатики та 

інформаційних технологій 
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18.  Технологічна 

підготовка 

014.10 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

денна/заочна форми навчання; 

015.36 Професійна освіта 

(Технологія виробів легкої 

промисловості) 

денна форма навчання 

Садовий Микола Ілліч, 

завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

19.  Комп’ютерна 

підготовка 

015.39 Професійна освіта 

(Цифрові технології) 

денна форма навчання 

Садовий Микола Ілліч, 

завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

20.  Інформатика 122 Комп’ютерні науки 

денна форма навчання 
Паращук Степан 

Дмитрович, доцент 

кафедри інформатики та 

інформаційних технологій 

Фахова атестаційна комісія факультету історії та права 

21.  Історія 014.03 Середня освіта (Історія) 

денна/заочна форми навчання 
Парсамов Сергій 

Суренович, професор 

кафедри всесвітньої історії 

22.  Теорія держави та 

права і 

конституційне право 

України 

081 Право 

денна/заочна форми навчання 

Соболь Євген Юрійович, 

завідувач кафедри державно-

правових дисциплін та 

адміністративного права 

23.  Вступ до політології 052 Політологія 

денна/заочна форми навчання 
Коломієць Олег 

Валерійович, доцент 

кафедри філософії та 

політології 

Фахова атестаційна комісія природничо-географічного факультету 

24.  Біологія 014.05 Середня освіта (Біологія) 

денна/заочна форми навчання 

 

Гулай Олександр 

Володимирович, завідувач 

кафедри біології та методики 

її викладання 

25.  Біологія 014.15 Середня освіта 

(Природничі науки) 

денна форма навчання 

Трифонова Олена  

Михайлівна, доцент 

кафедри природничих 

наук та методик їхнього 

викладання 

Фізика 

Хімія 

26.  Хімія 014.06 Середня освіта (Хімія) 

денна форма навчання 
Бохан Юлія 

Володимирівна, доцент 

кафедри природничих наук 

та методик їхнього навчання 

27.  Географія 014.07 Середня освіта 

(Географія) 

денна/заочна форми навчання 

Гелевера Ольга 

Федорівна, доцент кафедри 

географії та геоекології 

Фахова атестаційна комісія факультету фізичного виховання 

28.  Фізична підготовка 

та історія фізичної 

культури 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура); 

денна/заочна форми навчання 

Шевченко Ольга 

Володимирівна, доцент 

кафедри теорії і методики 

фізичного виховання 

29.  Основи спортивної 

та професійної 

017 Фізична культура і спорт 

заочна форма навчання 
Бондаренко Сергій 

Васильович, професор 
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діяльності тренера-

викладача з виду 

спорту 

кафедри теорії та методики 

олімпійського і професійного 

спорту 

Фахова атестаційна комісія мистецького факультету 

30.  Музичне мистецтво 014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

денна форма навчання 

Черкасов Володимир 

Федорович, професор 

кафедри музичного 

мистецтва та методики 

музичного виховання  

31.  Образотворче 

мистецтво (живопис) 

014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) 

денна форма навчання; 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

денна/заочна форми навчання 

Гарбузенко Лариса 

Володимирівна, доцент 

кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну 

32.  Хореографічне 

мистецтво 

024 Хореографія 

денна/заочна форми навчання 
Лавриненко Світлана 

Олександрівна, завідувач 

кафедри хореографії та 

естетичного виховання  

з нормативним терміном навчання, на 3 курс 

(добір на вакантні місця набору 2019 року) 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 

(дисципліна) 

Спеціальності 

Заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

факультету за відповідними 

спеціальностями 

Фахова атестаційна комісія фізико-математичного факультету 

1.  Математика 014.04 Середня освіта 

(Математика) денна форма 

навчання 

Кушнір Василь 

Андрійович, професор 

кафедри математики  

2.  Фізика 014.08 Середня освіта (Фізика) 

денна/заочна форми навчання 
Сальник Ірина 

Володимирівна, професор 

кафедри фізики та методики її 

викладання 

3.  Технологічна 

підготовка 

014.10 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

денна/заочна форми навчання  

015.17 Професійна освіта 

(Технологія виробів легкої 

промисловості) 

денна форма навчання 

Садовий Микола Ілліч, 

завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

4.  Комп’ютерна 

підготовка 

015.10 Професійна освіта 

(Комп’ютерні технології)  

денна форма навчання 

Садовий Микола Ілліч, 

завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

 

5.  Вища математика та 

інформатика 

112 Статистика  

денна форма навчання 
Авраменко Ольга 

Валентинівна, завідувач 

кафедри прикладної 

математики, статистики та 

економіки 

6.  Інформатика 122 Комп’ютерні науки Паращук Степан 
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денна форма навчання Дмитрович, доцент кафедри 

інформатики 

Фахова атестаційна комісія факультету історії та права 

7.  Історія 014.03 Середня освіта (Історія) 

денна/заочна форми навчання 
Парсамов Сергій 

Суренович, професор 

кафедри всесвітньої історії  

8.  Вступ до політології 052 Політологія 

денна форма навчання 
Коломієць Олег 

Валерійович, доцент кафедри 

філософії та політології 

Фахова атестаційна комісія факультету іноземних мов 

9.  Англійська мова 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (англійська), 

денна/заочна форми навчання  

Божко Наталія Василівна , 
старший викладач кафедри 

англійської мови та методики її 

викладання 

10.  Німецька мова 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (німецька), 

денна форми навчання 

Тарануха Тетяна 

Вікторівна, старший 

викладач кафедри німецької 

мови та методики її викладання 

11.  Англійська мова 035.041 Філологія. (Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша-англійська 

денна форма навчання; 

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика  

денна форма навчання 
Лелека Тетяна 

Олександрівна, доцент 

кафедри перекладу, прикладної 

та загальної лінгвістики 
12.  Німецька мова 035.043 Філологія. (Германські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша-німецька 

денна форма навчання; 

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика  

денна форма навчання 

Фахова атестаційна комісія факультету фізичного виховання 

13.  Історія фізичної 

культури та 

фізіологічні основи 

фізичного виховання 

та спорту 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) денна/заочна форми 

навчання 

Шевченко Ольга 

Володимирівна, доцент 

кафедри теорії і методики 

фізичного виховання 

14.  Організаційні та 

спортивні основи 

тренерської 

діяльності 

017 Фізична культура і спорт 

денна/заочна форми навчання 

 

Бондаренко Сергій 

Васильович, професор 

кафедри теорії та методики 

олімпійського і професійного 

спорту 

Фахова атестаційна комісія мистецького факультету 

15.  Образотворче 

мистецтво (живопис) 

014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво); 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

денна форма навчання 

Гарбузенко Лариса 

Володимирівна, доцент 

кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну 

16.  Хореографічне 

мистецтво 

024 Хореографія 

денна/заочна форми навчання 
Лавриненко Світлана 

Олександрівна, завідувач 
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кафедри хореографії та 

естетичного виховання  

 

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

для осіб, які вступають на навчання до ЦДПУ ім. В.Винниченка в 2021 році для 

здобуття освітнього ступеня «магістр»  

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 

(дисципліна) 

Спеціальності 

Заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

факультету за відповідними 

спеціальностями 

Фахова атестаційна комісія факультету педагогіки та психології 

1.  Педагогіка 012 Дошкільна освіта 

денна/заочна форми навчання 

Довга Тетяна Яківна, 

професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової 

освіти 

2.  Педагогіка  013 Початкова освіта 

денна/заочна форми навчання 
Радул Ольга Сергіївна, 
професор кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової 

освіти 

3.  Практична 

психологія 

053 Психологія 

денна/заочна форми навчання 

Гейко Євгенія Вікторівна, 

завідувач кафедри 

практичної психології 

4.  Соціальна педагогіка 231 Соціальна робота 

денна/заочна форми навчання 
Рацул Олександр 

Анатолійович, завідувач 

кафедри соціальної роботи, 

соціальної педагогіки та 

психології 

5.  Загальна педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки 

(Педагогіка вищої школи, 

Позашкільна освіта) 

денна/заочна форми навчання 

Радул Валерій Вікторович, 

завідувач кафедри педагогіки 

та менеджменту освіти 

6.  Педагогічні системи 

і технології 

011 Освітні, педагогічні науки 

(Педагогіка вищої школи, 

Позашкільна освіта) 

денна/заочна форми навчання 

Радул Валерій Вікторович, 

завідувач кафедри педагогіки 

та менеджменту освіти 

7.  Педагогіка 073 Менеджмент (Управління 

навчальним закладом) 

денна/заочна форми навчання 

Панченко Володимир 

Анатолійович, доцент 

кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти 

Фахова атестаційна комісія факультету філології та журналістики 

8.  Фахове вступне 

випробування з 

фундаментальних 

філологічних 

дисциплін 

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і література) 

денна/заочна форми навчання 

Клочек Григорій 

Дмитрович, професор, 

завідувач кафедри 

української та зарубіжної 

літератури 

Фахова атестаційна комісія факультету іноземних мов 

9.  Англійська філологія  

Англійська мова 

014.02 Середня освіта (Мова і 

література (англійська), 

денна/заочна форми навчання 

Божко Наталія Василівна, 

старший викладач кафедри 

англійської мови та методики 

її викладання 

10.  Англійська мова 014.02 Середня освіта (Мова і Божко Наталія Василівна, 
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література (німецька), 

денна/заочна форми навчання; 

старший викладач кафедри 

англійської мови та методики 

її викладання 

11.  Англійська мова 035.043 Філологія (Германські 

мови та літератури (переклад 

включно)- перша німецька, 

денна форма навчання 

Божко Наталія Василівна, 

старший викладач кафедри 

англійської мови та методики 

її викладання 

12.  Німецька філологія 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (німецька), 

денна/заочна форми навчання; 

Тарануха Тетяна 

Вікторівна, старший 

викладач, завідувач кафедри 

німецької мови та методики її 

викладання 

13.  Німецька мова 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (англійська), 

денна/заочна форми навчання 

Тарануха Тетяна 

Вікторівна, старший 

викладач, завідувач кафедри 

німецької мови та методики її 

викладання 

14.  Теорія та практика 

перекладу німецької 

мови 

035.043 Філологія (Германські 

мови та літератури (переклад 

включно) - перша німецька, 

денна форма навчання 

Лелека Тетяна 

Олександрівна, доцент 

кафедри перекладу, 

прикладної та загальної 

лінгвістики 

Фахова атестаційна комісія фізико-математичного факультету 

15.  Математика  014.04 Середня освіта 

(Математика) 

денна форма навчання 

Кушнір Василь 

Андрійович, професор 

кафедри математики 

16.  Математика та 

статистика 

112 Статистика  

денна/заочна форми навчання  
Авраменко Ольга 

Валентинівна, завідувач 

кафедри прикладної 

математики, статистики та 

економіки 

17.  Фізика  014.08 Середня освіта (Фізика) 

денна/заочна форми навчання 
Сальник Ірина 

Володимирівна, професор 

кафедри фізики та методики 

її викладання 

18.  Основи виробництва 014.10 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

денна/заочна форми навчання 

Садовий Микола Ілліч, 

завідувач кафедри теорії та 

методики технологічної 

підготовки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

19.  Комп’ютерні науки 122 Комп’ютерні науки 

денна/заочна форми навчання 
Лупан Ірина 

Володимирівна, доцент 

кафедри інформатики та 

інформаційних технологій 

20.  Основи технології 

освітньої діяльності 

011 Освітні, педагогічні науки 

(освітні вимірювання. Гендерні 

студії: науковий аспект) 

денна форма навчання 

Пасічник Наталя 

Олексіївна, доцент кафедри 

прикладної математики, 

статистики та економіки 

Фахова атестаційна комісія факультету історії та права 

21.  Історія 014.03 Середня освіта (Історія) 

денна/заочна форми навчання 
Парсамов Сергій 

Суренович, професор 

кафедри всесвітньої історії 
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22.  Теорія міжнародних 

відносин 

291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії  

денна/заочна форми навчання 

Коломієць Олег 

Валерійович, доцент 

кафедри філософії, 

політології та міжнародних 

відносин 

23.  Основи 

правоохоронної 

діяльності 

262 Правоохоронна діяльність 

денна/заочна форми навчання 
Драгоненко Анна 

Олександрівна, доцент 

кафедри галузевого права та 

правоохоронної діяльності 

Фахова атестаційна комісія природничо-географічного факультету 

24.  Географія та 
методика навчання 

географії 

014.07 Середня освіта 

(Географія) 

денна/заочна форма навчання 

Гелевера Ольга Федорівна, 

доцент кафедри географії та 

геоекології 

25.  Біологія та методика 
навчання біології 

014.05 Середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини) 

денна/заочна форми навчання 

 

Гулай Олександр 

Володимирович, завідувач 

кафедри біології та методики 

її викладання 

26.  Теорія та методика 
навчання  

природничих наук 
(фізика, або хімія, 

або  біологія) 
 

014.15 Природничі науки 

денна форма навчання 
Трифонова Олена  

Михайлівна, доцент 

кафедри природничих наук 

та методик їхнього 

викладання 

Фахова атестаційна комісія факультету фізичного виховання 

27.  Теорія та методика 

фізичного виховання 

і спорту 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура), 

денна/заочна форми навчання 

Шевченко Ольга 

Володимирівна, доцент 

кафедри теорії і методики 

фізичного виховання 

28.  Теорія та методика 

фізичного виховання 

і спорту 

017 Фізична культура і спорт 

денна/заочна форми навчання 
Бондаренко Сергій 

Васильович, професор 

кафедри теорії та методики 

олімпійського і професійного 

спорту 

Фахова атестаційна комісія мистецького факультету 

29.  Теорія і методика 

музичної освіти 

014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

денна/заочна форми навчання 

Куркіна Сніжана 

Віталіївна, доцент кафедри 

музичного мистецтва та 

методики музичного 

виховання 

30.  Образотворче 

мистецтво з 

методикою його 

викладання 

014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво); 

денна/заочна форми навчання 

Малежик Юлія 

Миколаївна, доцент 

кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну 

31.  Хореографічне 

мистецтво  

024 Хореографія 

денна/заочна форма навчання 

Спінул Ігор Васильович , 

доцент кафедри 

хореографічних дисциплін 
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Програми додаткових фахових вступних випробувань  
для осіб, які вступають на навчання до ЦДПУ ім. В.Винниченка в 2021 році для 

здобуття освітнього ступеня «магістр» за неспорідненою спеціальністю 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 

(дисципліна) 

Спеціальності 

Заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

факультету за відповідними 

спеціальностями 

 

Фахова атестаційна комісія фізико-математичного факультету 

1.  Теорія ймовірності 

та математична 

статистика 

112 Статистика  

 
Авраменко Ольга 

Валентинівна, завідувач 

кафедри прикладної 

математики, статистики та 

економіки 

2.  Дискретна 

математика та 

програмування 

122 Комп’ютерні науки Лупан Ірина 

Володимирівна, доцент 

кафедри інформатики та 

інформаційних технологій 

Фахова атестаційна комісія мистецького факультету 

3.  Вибрані питання з 

педагогіки, 

психології та  

методики 

викладання 

образотворчого 

мистецтва 

014.12 Середня освіта  

(Образотворче  

мистецтво) (денна) 

(для бакалаврів спеціальності  

023 Образотворче  

мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація) 

Малежик Юлія 

Миколаївна, доцент 

кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну 

Творчий конкурс з 

композиції 

014.12 Середня освіта  

(Образотворче  

мистецтво) (заочна) 

 

 

Програма єдиного іспиту з іноземних мов  
(англійська, німецька мови) 

для осіб, які вступають на навчання до ЦДПУ ім. В.Винниченка в 2021 році для 

здобуття освітнього ступеня «магістр» зі спеціальностей, 

для яких іноземна мова не є фахом (для вступу на основі ОКР «спеціаліст» або 

«магістр») 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 

(дисципліна) 

Спеціальності 

Голова єдиної 

атестаційної комісії з 

іноземних мов 

Фахова атестаційна комісія  

1.  Іноземна мова 

(англійська) 

Усі спеціальності Божко Наталія Василівна, 

старший викладач кафедри 

англійської мови та 

методики її викладання 

2.  Іноземна мова 

(німецька) 

Усі спеціальності Тарануха Тетяна 

Вікторівна, старший 

викладач кафедри німецької 

мови та методики її 

викладання 
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ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

з конкурсних предметів при вступі на навчання до аспірантури ЦДПУ 

ім. В.Винниченка в 2021році 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет  
Спеціальності 

Голова предметної 

екзаменаційної комісії 

1.  Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки  Радул Валерій Вікторович, 

завідувач кафедри педагогіки 

та освітнього менеджменту 

2.  Фізика та методика 

викладання фізики 

014.08 Середня освіта (Фізика) Сальник Ірина 

Володимирівна, завідувач 

кафедри фізики та методики 

її викладання 

3.  Історія 032 Історія та археологія Житков Олександр 

Анатолійович, доцент 

кафедри історії України 

4.  Філологія 035 Філологія Клочек Григорій 

Дмитрович, завідувач 

кафедри української 

літератури 

5.  Правознавство 081 Право Соболь Євген Юрійович, 

завідувач кафедри 

державно-правових 

дисциплін та 

адміністративного права  

6.  Прикладна 

математика 

113 Прикладна математика Авраменко Ольга 

Валентинівна, завідувач 

кафедри прикладної 

математики, статистики та 

економіки 

7.  Філософія 011 Освітні, педагогічні науки; 

014 Середня освіта (Фізика); 

032 Історія та археологія; 

035 Філологія; 

081 Право; 

113 Прикладна математика 

Харченко Юлія 

Володимирівна, завідувач 

кафедри філософії та 

політології 

8.  Англійська мова 011 Освітні, педагогічні науки; 

014 Середня освіта (Фізика); 

032 Історія та археологія; 

035 Філологія; 

081 Право; 

113 Прикладна математика 

Шандрук Світлана 

Іванівна,  завідувач кафедри 

лінгводидактики та 

іноземних мов 

9.  Німецька мова 011 Освітні, педагогічні науки; 

014 Середня освіта (Фізика); 

032 Історія та археологія; 

035 Філологія; 

081 Право; 

113 Прикладна математика 

Пянковська Ірина 

Володимирівна,  завідувач 

кафедри німецької мови та 

методики її викладання 

 

ПРОГРАМИ ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

для осіб, які вступають на навчання до аспірантури 

 ЦДПУ ім. В.Винниченка в 2021 році 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет  
Спеціальності 

Голова предметної 

екзаменаційної комісії 

1.  Загальна педагогіка  011 Освітні, педагогічні науки  Радул Валерій Вікторович, 
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завідувач кафедри педагогіки 

та освітнього менеджменту 

2.  Фізика. Методика 

навчання фізики  

014.08 Середня освіта (Фізика) Сальник Ірина 

Володимирівна, завідувач 

кафедри фізики та методики 

її викладання 

3.  Історіографія 

всесвітньої історії  

032 Історія та археологія Житков Олександр 

Анатолійович, доцент 

кафедри історії України 

4.  Основи 

літературознавства/ 

Основи 

мовознавства  

035 Філологія Клочек Григорій 

Дмитрович, завідувач 

кафедри української 

літератури 

5.  Галузеве право  081 Право Соболь Євген Юрійович, 

завідувач кафедри 

державно-правових 

дисциплін та 

адміністративного права  

6.  Вибрані питання 

прикладної 

математики  

113 Прикладна математика Авраменко Ольга 

Валентинівна, завідувач 

кафедри прикладної 

математики, статистики та 

економіки 

 

 

І. Ухвалили:  

1.1. Взяти інформацію відповідального секретаря приймальної комісії до відома. 

1.2. Затвердити програми вступних випробувань та екзаменаційних матеріалів для вступу на 

навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка в 2021 році за поданою вище пропозицією. 

 

2. Про затвердження Порядку оцінювання вступних іспитів вступників при вступі до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка на основі повної загальної середньої освіти в 2021 році. 

І. Слухали: про затвердження Порядку оцінювання вступних іспитів вступників при 

вступі до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка на основі повної загальної середньої освіти в 2021 році. 

1.1. Виступила: відповідальний секретар приймальної комісії Вдовенко В.В. з 

інформацією про Порядок оцінювання вступних іспитів вступників при вступі до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка на основі повної загальної середньої освіти в 2021 році. 

Відповідальний секретар повідомила, що Порядок оцінювання вступних іспитів 

вступників при вступі до Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка на основі повної загальної середньої 

освіти в 2021 році потрібно затвердити не пізніше ніж за три місяці до початку прийому 

документів відповідно до пункту 1 розділу IV Положення про приймальну комісію 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, затвердженого Вченою радою університету від 28.12.2020 р. (протокол № 6), 

розробленого відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
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15.10.2015 р. № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 р. за 

№ 1353/27798 (зі змінами). 

 

Порядок оцінювання вступних іспитів вступників при вступі до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка на основі повної загальної середньої освіти в 2021 році 

 

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році (далі – Умови прийому), 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, 

Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка в 2021 році (далі – Правил прийому), 

затверджених рішенням Вченої ради Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка від 28.12.2020, протокол № 6, Положення про 

приймальну комісію Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, затвердженого Вченою радою університету (протокол № 6 від 

28.12.2020 р.), згідно з Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798 (зі 

змінами).  

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Цим Порядком регулюється процедура оцінювання складання вступних 

іспитів при вступі на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної 

середньої освіти.   
1.2. Вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання 

знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються 
до конкурсного бала вступника, або вступника допускається до участі в конкурсному 
відборі або до інших конкурсних випробувань.  

1.3. Об’єктивність проведення вступного іспиту забезпечується рівними для всіх 
вступників умовами щодо доступу до інформації про процедуру проведення іспиту, місце, 
час складення та тривалість іспиту, забезпечення прозорості іспиту, єдиними критеріями 
оцінювання іспиту та відкритістю інформації про іспит та порядок встановлення його 
результатів.  

1.4. Вступний іспит проводиться екзаменаційною комісією у формі (письмового 
або тестового опитування), яка передбачена програмою вступного іспиту.  

1.5. Повноважними суб’єктами з питань організації та проведення вступних іспитів 
та проведення є:  

 предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід; 

 відбіркова комісія (відбіркові комісії).   
1.6. Процедура організації та проведення вступного іспиту складається з таких 

етапів:  

 розроблення програми вступного іспиту; 

 розроблення дидактичних та інших екзаменаційних матеріалів; 

 організаційна підготовка вступного іспиту; 

 складання вступного іспиту; 

 аналіз результатів вступного іспиту; 

 визначення та оголошення результатів вступного іспиту.  
1.7. Процедури проведення вступних іспитів та методики визначення оцінок 

відповідно до структури підсумкового бала зазначено в: 

https://www.cuspu.edu.ua/ua/admission-rules-2018
https://www.cuspu.edu.ua/ua/admission-rules-2018
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 Правилах прийому на навчання до Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році; 

 Положенні про приймальну комісію Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

 Положенні про предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення 

співбесід Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка; 

 Положенні про апеляційну комісію Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

 Програмах вступних іспитів. 
 

ІІ. Права та обов'язки вступника під час участі у вступних іспитах 

 

2.1. На час проведення вступних іспитів вступник має право на: 

2.1.1. Належні та безпечні умови проведення вступного іспиту.  
2.1.2. Отримання, завчасно, інформації про час та місце проведення вступного 

іспиту.  
Ознайомлення на веб-сайті університету з необхідною інформацією: 

 Програмою вступного іспиту;  
 формою вступного іспиту;  
 порядком проведення вступного іспиту; 

 критеріями оцінювання та структурою екзаменаційної оцінки вступного 
іспиту; 

 способом та часом повідомлення результатів вступного іспиту.  
2.1.3. Ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, визначених у 

пункті 1.5. цього Прядку.  
2.2. Під час виконання завдань вступного іспиту вступники мають право 

користуватися дидактичними та іншими матеріалами, які дозволені для використання 
рішеннями приймальної комісії. 

Комісія має право надавати такі матеріали на електронних носіях. 

2.3. Під час складення вступного іспиту вступник зобов’язаний: 

2.3.1. Ознайомитися з інформацією про порядок складення вступного іспиту.  
2.3.2. Ввічливо ставитися до уповноважених представників та інших осіб, які 

приймають вступний іспит.  
2.3.3. Своєчасно прибути до університету для складання вступного іспиту з 

документом, що посвідчують його особу. 

2.3.4. Виконувати вказівки та вимоги уповноважених представників приймальної 

комісії.  
2.3.5. Повернути екзаменаційні матеріали уповноваженим представникам 

екзаменаційних комісій відразу після оголошення про закінчення вступного іспиту.  
2.4. Під час складення вступних іспитів забороняється: 

- використовувати будь-які джерела інформації, за винятком тих, що передбачені 
пунктом 2.2. цього Порядку під час виконання завдання; 

- спілкуватися чи передавати інформацію іншим учасникам вступного іспиту;  
- складати іспит замість учасників вступного іспиту;  
- користуватися будь-якими фото-, аудіо-, відео засобами запису, відтворення та 

прийому-передачі інформації, в тому числі мобільними телефонами;  
- залишати приміщення пункту проведення вступного іспиту без дозволу 

уповноваженого представника екзаменаційної комісії;  
- копіювати матеріали вступного іспиту, виносити їх з аудиторії;  
- порушувати під час вступного іспиту дисципліну.  
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2.5. У разі порушення вступником вимог, передбачених пунктами 2.3-2.4 цього 
Порядку такий факт фіксується головою екзаменаційної комісії у встановленому порядку та 
враховується комісією під час визначення результатів вступного іспиту. 

 

ІІІ. Порядок оцінювання результатів вступних іспитів 

3.1. Після закінчення вступного іспиту голова предметної екзаменаційної комісії та 

комісії для проведення співбесід передає усі екзаменаційні роботи відповідальному 

секретареві Приймальної комісії або заступнику відповідного відповідального секретаря 

Приймальної комісії. 

Відповідальний секретар (заступник відповідального секретаря) Приймальної 

комісії, у разі письмової форми вступного іспиту, проводить шифрування письмових робіт, 

для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному листку і на 

кожному листку письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли 

під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі 

позначки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім 

екзаменатора додатково перевіряє голова предметної екзаменаційної комісії та комісії для 

проведення співбесід. 

Після шифрування титульні листки зберігаються у сейфі відповідального секретаря 

Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт, а листки письмових відповідей 

разом з підписаною відомістю, передаються голові предметної екзаменаційної комісії та 

комісії для проведення співбесід, який розподіляє їх між членами підпорядкованої йому 

комісії для перевірки. 

Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні 

університету членами предметної екзаменаційної комісії та комісії для проведення 

співбесіді повинна бути закінчена до початку наступного робочого дня Приймальної 

комісії. 

В окремих випадках (робота не шифрувалась, були зроблені зауваження вступникові 

під час вступного іспиту тощо) відповідальний секретар (заступник відповідального 

секретаря) Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної комісії та комісії для 

проведення співбесід залучають за рішенням Приймальної комісії для перевірки роботи 

двох екзаменаторів. 

3.2. Голова предметної екзаменаційної комісії та комісії для проведення співбесід 

здійснює керівництво і контроль за роботою членів комісії, додатково перевіряє письмові 

роботи, які оцінені екзаменаторами за 200-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 

200 балів) менше, ніж мінімальний прохідний бал конкурсного предмета, визначений на 

відповідну конкурсну пропозицію Правилами прийому на навчання до ЦДПУ ім. В. 

Винниченка в 2021 році, та більше, ніж 175 балів, а також 5% інших робіт і правильність 

виставленої оцінки засвідчує своїм підписом. 

3.3. Оцінка складання вступного іспиту оголошується вступникові у день їх 

складання, виставляється цифрою та прописом спочатку в екзаменаційну відомість, а потім 

в екзаменаційний лист. Кожна оцінка, як у відомості, так і в аркуші результатів вступних 

випробувань, підписується членами предметної екзаменаційної комісії та комісії для 

проведення співбесід, які виставляти цю оцінку. 

3.4. Випадки наступної зміни виставлених екзаменаторами оцінок (за результатами 

додаткової перевірки, або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом 

голови предметної екзаменаційної комісії та комісії для проведення співбесід, письмовим 

поясненням екзаменатора та затверджуються рішенням Приймальної комісії. 

3.5. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з 

шифрами та підписами екзаменаторів передаються головою предметної екзаменаційної 

комісії та комісії для проведення співбесід відповідальному секретареві (заступнику 

відповідального секретаря) Приймальної комісії, який проводить дешифрування робіт і 

вписує у відомості прізвища вступників. 
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Письмові екзаменаційні роботи, аркуші усних відповідей вступників з результатами 

вступних випробувань осіб, зарахованих до університету, зберігаються в їх особових 

справах. Письмові екзаменаційні роботи, аркуші усних відповідей вступників, що не 

вступили до університету, знищуються за актом через 1 рік.  

3.6. Перескладання вступних іспитів з метою підвищення оцінки не дозволяється. 

Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче ніж встановлений прохідний бал на 

відповідну конкурсну пропозицію до подальшого складання вступних випробувань та 

участі в конкурсі не допускаються. 

Вступники, які не з’явились на вступний іспит без поважних причин у зазначений за 

розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За 

наявністю поважних причин, що підтверджені документально, вступники можуть 

допускатися до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в 

межах встановлених строків проведення вступних випробувань. 

3.7. Вмотивовані апеляції на результати вступних іспитів подаються вступниками 

відповідальному секретареві приймальної комісії або його заступнику у формі письмової 

заяви на ім’я голови приймальної комісії (ректора) не пізніше наступного робочого дня 

після оголошення оцінки. Неповнолітні абітурієнти (до 18 років) мають право приходити на 

апеляцію з батьками. 

 

ІV. Зберігання результатів вступних іспитів 

 

4.1. Матеріали вступного випробування осіб зарахованих на навчання зберігаються в 

особових справах студентів.  
4.2.Матеріали вступного випробування незарахованих осіб зберігаються в особових 

справах абітурієнтів у приймальній комісії упродовж року та знищуються у визначеному 
положенням про приймальну комісію порядку. 

 
 

ІІ. Ухвалили:  

2.1. Взяти інформацію відповідального секретаря приймальної комісії до відома. 

2.2. Затвердити Порядок оцінювання вступних іспитів вступників при вступі до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка на основі повної загальної середньої освіти в 2021 році за поданою вище 

пропозицією. 

 
 
 

 
Голова приймальної комісії      О.А. Семенюк 
 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії В.В. Вдовенко 


