
Протокол № 6 

засідання приймальної комісії 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка 

 

від 05 травня 2021року       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., Білих О.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., Арсірій О.В. 

 

 

Порядок денний: 

 

І. Про затвердження програми фахового вступного іспиту з політології для вступу 

на магістратуру на спеціальність 052 Політологія. 

І. Слухали: Про затвердження програми фахового вступного іспиту з політологія 

для вступу на магістратуру на спеціальність 052 Політологія. 

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

інформацією про програму вступного випробування та екзаменаційних матеріалів для 

вступу на навчання на магістратуру (спеціальність 052 Політологія).  

Відповідальний секретар повідомила, що в зв’язку з рішенням Вченої ради 

університету від 26 квітня 2021 року (протокол № 10) закрити набір на спеціальність 291 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (ОП «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») та в межах відповідного 

ліцензованого обсягу (10 місць: денна – 7, заочна – 3) відкрити набір на спеціальність 052 

Політологія (ОП «Політологія») за денною і заочною формою навчання, термін навчання 

1р. 04 місяці виникла потреба затвердити програму фахового вступного випробування з 

політології для вступу на зазначену вище спеціальність. 

До приймальної комісії надійшли програма 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 наказом ЦДПУ ім. В. Винниченка від 28 грудня 2020 року № 163-ун відповідно до 

конкурсних пропозицій 2021 року із зазначенням порядку оцінювання вступних 

випробувань: 

ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ фахових вступних випробувань  

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

здобуття освітнього ступеня «магістр» за спорідненою спеціальністю 
 

№ 

з/п 

Конкурсний 

предмет 
Спеціальність 

Заступник голови фахової 

атестаційної комісії 

1.  Фаховий 

вступний 

іспит із 

політології 

052 Політологія Коломієць Олег 

Валерійович - доцент 

кафедри філософії, 

політології та 

міжнародних відносин ,   

 

 

І. Ухвалили:  

1.1. Взяти інформацію відповідального секретаря приймальної комісії до відома. 

1.2. Затвердити програму вступних випробувань та екзаменаційні матеріали для вступу на 

навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка в 2021 році за поданою вище пропозицією. 

 

 
 

Голова приймальної комісії Є.Ю. Соболь 

 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії В.В. Вдовенко 

 


